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Sammanfattning 

 

Kandidatuppsats i företagsekonomi, Handelshögskolan vid Umeå universitet 

Redovisning, VT 09 

 

Författare: Alexander Gottfridsson och Marcus Persson 

Handledare: Owe R. Hedström 

 

Bakgrund och problem: Efter att EU:s ministerråd antog förordningen om International 

Accounting Standards innebar detta att från och med första januari 2005 ska alla börsnoterade 

företag inom EU tillämpa samma redovisningsprinciper. Detta innebar att koncernerna fick 

göra en del förändringar inom redovisningen. Det område som författarna valt att studera är 

IAS 39, standarden för värdering och värdeförändringar av finansiella instrument. Denna 

anser vi är särskilt intressant då den sedan införandet varit omdiskuterad.   

Syftet: Syftet med uppsatsen är att redogöra problematiken kring marknadsvärdering av 

finansiella derivat enligt IAS 39. Vi vill studera företag som inte uppfyller kraven för 

säkringsredovisning och hur deras finansiella rapporter kan avspegla en ekonomisk 

rättvisande bild. Uppsatsen kommer också beskriva kraven som finns för att kunna tillämpa 

säkringsredovisning och effekterna för företag som inte tillämpar säkringsredovisning enligt 

IAS 39.  

Avgränsning och begränsning: Författarna har valt att i huvudsak avgränsa sig till säkring 

med finansiella instrument för valutakurs-, elpris- och råvaruprisförändringar. Vidare har 

studien begränsats till att studera två företag som upplever skiljda effekter av IAS 39, AAK 

och Vattenfall.  

Metod: Studien använder en kvalitativ metod och ett deduktivt angreppssätt. Den 

kunskapssynd som författarna utgick från var positivismen. 

Teorier: Dessa har valts utifrån principer och standarder från IAS 39 och IAS 32. Teoridelen 

av studien beskriver regelverket för de olika typerna av derivat som företag använder för att 

säkra sig mot eventuella uppgångar och nedgångar i valutakurser och råvarupriser. Kraven för 

att man ska få tillämpa säkringsredovisning och exempel på hur de finansiella instrumenten 

redovisas beskrivs även här.  

Analys och slutsats: Studien visar att AAK, som inte klarar att tillämpa säkringsredovisning, 

inte kan visa ett rättvisande resultat om de tillämpar rapportering enigt IAS 39. För att AAK 

skall kunna visa ett rättvisande resultat krävs att de skall kunna marknadsvärdera sina 

försäljnings- och inköpsavtal och redovisa dessa i såväl resultat- som balansräkning. Företag 

som arbetar med ren kontraktssäkring som AAK bör i framtiden få tillämpa 

säkringsredovisning där alla poster får marknadsvärderas inte bara de finansiella derivat som 

används för att säkra underliggande prisrisker i uppgjorda avtal. Vattenfall, som tillämpar 

säkringsredovisning, får inga större problem med sina derivat, då de kan redovisa större delen 

inom säkringsreserven i balansräkningen. Vår bedömning är att Vattenfalls ekonomiska 

rapportering visar en bra bild av den ekonomiska utvecklingen i bolaget. 
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1 Inledning 

Studiens inledande del behandlar författarnas val av uppsatsämne samt bakgrunden till det 

problem som ska studeras. Vidare beskrivs problemformulering, syfte samt studiens 

avgränsningar och begränsningar.  

1.1 Ämnesval 

Med tanke på att författarna inriktat sin civilekonomutbildning mot redovisning var området 

för studien givet. Målet var att finna ett ämne inom den specifika inriktningen som var 

originellt, spännande och samtidigt lärorikt. Eftersom kraven på redovisningen för 

börsnoterade företag ändrats under de senaste åren har även nya intressanta aspekter och 

problem uppstått, och därigenom nya fenomen att studera. En av författarna av uppsatsen kom 

i kontakt med IAS 39 efter har arbetat en sommar på AarhusKarlshamn. Då ämnet inte 

behandlats under vår utbildning fann vi säkringsredovisning extra spännande. Allt eftersom vi 

studerat ämnet mer ingående har intresset och viljan att få förståelse och svar på många frågor 

vuxit ytterligare. Vi ser även ämnesvalet som ett sätt att på allvar dra nytta av och använda de 

kunskaper från vår utbildning. 

1.2 Problembakgrund 

Under de senaste 30 åren har antalet nya finansiella instrument, som uppkommit i syfte att 

minska företags risktagande, ökat dramatiskt
1
. Genom att säkra sig mot risker i förändringar 

av bland annat räntenivåer och valutakurser kan företagen garantera sina intressenter att inte 

alltför stora risker finns i bolaget
2
. Då allt fler finansiella instrument skapas och användarna 

blir fler krävs även att IASB följer utvecklingen och kontinuerligt analyserar behovet av nya 

regler och riktlinjer för säkringsredovisningen
3
.   

År 2002 antog EU:s ministerråd förordningen om International Accounting Standards, den så 

kallade IAS-förordningen. Beslutet innebar att från och med första januari 2005 ska alla 

börsnoterade företag inom EU tillämpa samma redovisningsprinciper, International Financial 

Reporting Standards (IFRS) och International Accounting Standards (IAS).
4

 De 

internationella redovisningsstandarderna utfärdas av International Accounting Standards 

Board (IASB), som är en oberoende expertorganisation med uppdrag att verka för en 

internationell harmonisering av redovisningsprinciperna
5
. 

EU:s införande av ett gemensamt redovisningssystem är ett led i att effektivisera den 

europeiska kapitalmarknaden, detta genom att införa regler för att främja uppkomsten av mer 

kvalitativ, jämförbar och transparent information. När kvalitén på den finansiella 

informationen blir högre, via ett gemensamt system för finansiella rapporter, kommer 

företagen minska sina finansiella kostnader och på ett mer tillförlitligt sätt kunna hantera och 

beräkna risker.
6
 

Motivet till införandet av gemensamma redovisningsregler för alla börsnoterade företag inom 

EU var att åstadkomma en harmonisering av redovisningen och på så sätt uppnå en god 

jämförbarhet mellan europeiska företag. Det finns en rad skäl till varför det anses viktigt att 

redovisningen och därmed ekonomiska rapporter är överförbara mellan länder. Det handlar 

                                                      
1
 Pirchegger, Barbara.  Hedge accounting incentives for cash flow hedges of forecasted transactions, s.115 

2
 Sundgren, Stefan, et al. Internationell redovisningsteori och praxis ,s.189 

3
 Pirchegger, Barbara.  Hedge accounting incentives for cash flow hedges of forecasted transactions,s.115-116 

4
 http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias_en.htm#regulation 

5
 FAR. Internationell redovisningsstandard i Sverige, s.3  

6
 Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Lagbegränsad IFRS för försäkringsföretag, s.4 
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framförallt om att företag ska ha lika tillgång till de internationella kapitalmarknaderna, 

oavsett från vilket land företaget är baserat.
7

 Vidare ger en harmoniserad 

redovisningsstandard färre informationsklyftor mellan företaget och dess internationella 

intressenter, såsom långivare och aktieägare (nuvarande och framtida)
8
. Den överförbarhet 

som uppkommer kan exempelvis leda till att företag har större möjlighet att hitta utländska 

finansiärer och göra det lättare för investerare att placera kapital i utländska företag vilket 

skulle öka kapitalrörligheten i Europa. 

Värderingen av finansiella tillgångar har via införandet av IAS 39 förändrats. Tidigare har 

finansiella tillgångar tagits upp till det lägsta värdet av anskaffningsvärde och marknadsvärdet 

(verkligt värde), enligt Årsredovisningslagen (ÅRL)
9

. Eventuella värdeförändringar 

redovisades först då de realiserats och belastat resultaträkningen. IAS 39 lämnar 

försiktighetsprincipen och tillåter endast värdering till marknadsvärde för flera finansiella 

instrument
10

 samt att orealiserade värdeförändringar redovisas mot resultaträkningen vid varje 

bokslutstillfälle
11

.  

För de derivat som uppfyller kraven för säkringsredovisning enligt IAS 39, skall den 

uppkomna värdeförändringen endast redovisas mot det egna kapitalet tills dess att resultatet 

faktiskt påverkas av säkringen. Övriga derivatinstruments värdeförändringar, som ej uppfyller 

kraven, belastar resultaträkningen.
12

 

Säkringsredovisning tillåts för tre typer av finansiella instrument; säkring av verkligt värde, 

kassaflödessäkring och säkring av nettoinvestering i utlandsverksamhet 
13

. Instrumenten 

säkras med hjälp av olika typer av derivat. På så sätt hantera och minimera olika typer av 

risker på grund av omvärldsfaktorer, till exempel förändringar i råvarupriser, räntenivåer eller 

valutakurser. De vanligaste säkringsderivaten är swappar, terminer och optioner. 

Säkringsredovisningen samt de olika typerna av derivat förklaras närmare i del tre av studien.  

Nedan exemplifieras de effekter som kan uppstå vid redovisning av säkring. De skillnader 

som uppstår visar hur redovisningen skiljer sig i ett företag som uppfyller kraven för 

säkringsredovisning. Det jämförs sedan med hur situationen sett ut om kraven inte uppfyllts. 

Exempel då särkringsredovisning tillämpas: 

Post  2008  2009 

Säkrad post  +100  0 

Säkringsinstrument  -100  0 

Nettoeffekt        0  0 

 

 

 

 

 

 

                                                      
7
 Sundgren, Stefan, et al. Internationell redovisningsteori och praxis, s.12-13 

8
 Ibid, s. 17-18 

9
 Axelman, Lennart, et al. IAS/IFRS 2005 – En jämförelse mellan international Accounting Standards och 

Redovisningsrådets rekommendationer, s.35 
10

 Ibid, s.35 
11

 http://www.deloitte.com/dtt/section_node/0,1042,sid%253D32820,00.htm 
12

 Ibid 
13

 Ibid 
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Exempel då säkringsredovisning inte tillämpas: 

 

Post  2008   2009 

Säkrad post        0  +100 

Säkringsinstrument  -100        0 

Nettoeffekt   -100  +100 

Införandet av IAS 39 medför alltså en mer tidskrävande och komplex redovisning. Det gäller 

dock inte enbart företaget utan även dess intressenter. Alla som använder eller har intresse i 

ett företags rapporter måste alltså se över hur de bedömer företagets ställning samt dess 

finansiella rapporter. För att detta ska kunna hanteras på ett tillförlitligt sätt krävs en hög 

redovisningsmässig kompetens för att möta de komplexa kraven.
14

 För det säkrande företaget 

gäller detta främst nya hårdare krav på mer omfattande dokumentation samt 

effektivitetsmätning av säkringar
15

. 

1.3 Frågeställning 

Vilka redovisningseffekter har tillämpningen av IAS 39 för icke-finansiella företag? 

För att besvara frågeställningen kommer även följande delfrågor besvaras: 

 Varför väljer företaget att avvika från IAS 39 i sin rapportering? 

 Ger redovisningen enligt IAS 39 en felaktig bild av företagens resultat? 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att redogöra problematiken kring marknadsvärdering av finansiella 

derivat enligt IAS 39. Vi vill studera företag som inte uppfyller kraven för 

säkringsredovisning och hur deras finansiella rapporter kan avspegla en ekonomisk 

rättvisande bild. Uppsatsen kommer också beskriva kraven som finns för att kunna tillämpa 

säkringsredovisning och effekterna för företag som inte tillämpar säkringsredovisning enligt 

IAS 39. 

1.5 Avgränsningar 

Studien avser behandla de delar av IAS 39 som omfattar värdering samt redovisning av 

finansiella instrument och säkringsderivat. Den specifika problematik vi ser avser att behandla 

uppkommer framförallt i företag utanför finansmarknaden. Studien kommer därför inte 

behandla IAS 39:s effekt på till exempel banker, bortsett från i ett inledande förklarande syfte. 

Orsaken till detta är att denna typ av företag inte är relevant, eftersom problematiken i företag 

på finansmarknaden skiljer sig från de företag vi ämnar studera. Skillnaderna handlar 

framförallt om de typer av risker som företag inom olika branscher utsätts för och till skillnad 

från tillverkande företag så utsätts inte finansmarknaden för direkta råvarurisker. Jämförelser 

mellan exempelvis ett industriföretag och en bank är därför irrelevant för uppsatsen. Studien 

kommer även att exkludera säkring av nettoinvesteringar i utlandsverksamhet och säkringar 

av räntenivåer via räntederivat. Anledningen till denna avgränsning är att AAK och Vattenfall 

i huvudsak säkrar råvaru- och elpriser samt valutakurser för den löpande verksamheten. 

1.6 Begränsningar 

De företag som ämnas undersökas i studien har olika strategier när det gäller riskhantering. 

AAK är ett företag som säkrar hela sin råvarupris och valutarisk baserad på bara på tecknade 

                                                      
14

 http://www.deloitte.com/dtt/section_node/0,1042,sid%253D32820,00.htm 
15

 Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Lagbegränsad IFRS för försäkringsföretag, s.27 
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avtal och väljer att rapportera sitt operativa resultat utan IAS 39 effekter, i syfte att visa ett 

mer rättvisande resultat. Vi har utöver AAK valt att använda Vattenfall som referensföretag 

då de till skillnad från AAK tillämpar säkringsredovisning. Vattenfall säkrar en stor del av 

sina pris- och valutarisker med flödessäkring med hjälp av finansiella instrument och 

uppfyller kraven för säkringsredovisning för största delen av sina säkringar. Den del av 

säkringen som inte uppfyller kraven på säkringsredovisningen tas direkt i resultaträkningen. 

1.7 Disposition 

 

1. Inledning 

Studiens inledande del behandlar författarnas val av uppsatsämne samt bakgrunden till det 

problem som ska studeras. Vidare beskrivs problemformulering, syfte samt studiens 

avgränsningar och begränsningar.  

2. Teoretisk metod 

Avsnittet beskriver och motiverar författarnas val av teorier och vilken förförståelse 

författarna har. Vidare förklaras studiens perspektiv, kunskapssyn och angreppssätt. 

Slutligen behandlas insamlingen av sekundära källor samt kritik mot dessa. 

3. Teori 

Teoridelen beskriver de redovisningsregler som studien avser att studera. De olika typerna 

av reglering inom det specifika området är det som kommer beskrivas och analyseras 

utifrån empirin.   

4. Praktisk metod 

Avsnittet beskriver val av intervjupersoner samt tillvägagångssättet vid insamling av 

primärkällor. Vidare diskuteras författarnas kritik av källorna och typ av 

undersökningsmetod. 

5. Empiri 

Empirin innehåller återgivningar av de svar vi fått från intervjuerna. För att ge en inblick i 

vilka företag som ingår i studien ges inledningsvis en kortare beskrivning av 

verksamheten. 

6. Analys 

Studiens analys innefattar de tolkningar och analyser vi gjort från empirin utifrån 

uppsatsens teoretiska grund. Studiens frågeställning kommer att besvaras av dessa 

kopplingar mellan teori och empiri. 

7. Slutsats 

Avsnittet beskriver de slutsatser som författarna kommit fram till i analysdelen. 

8. Sanningskriterier 

 Här diskuteras studiens giltighet och tillförlitlighet samt avslutningsvis dess 

generaliserbarhet. 
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9. Litteraturlista 

Litteraturlistan innehåller de källor som studien grundas på.  

10. Bilagor 

Frågeformulären och företagens svar bifogas avslutningsvis. 
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2 Teoretisk metod 

Avsnittet beskriver och motiverar författarnas val av teorier och vilken förförståelse 

författarna har. Vidare förklaras studiens perspektiv, kunskapssyn och angreppssätt. Slutligen 

behandlas insamlingen av sekundära källor samt kritik mot dessa. 

2.1 Förförståelse 

Förutfattade meningar och värderingar kan ha en negativ inverkan på en studie genom att 

påverka dess objektivitet. Dessa effekter kan uppstå i uppsatsen alla delar, från frågeställning 

till slutsats.
16

 

Förförståelsen inom den specifika delen av redovisningsområdet är relativt begränsad, främst 

på grund av att undervisningen har utelämnat det specifika området. Vi är båda studerande på 

sjätte terminen av civilekonomprogrammet och har därigenom kunskaper inom området upp 

till kandidatnivå. Det gör att vi har en god allmän kunskapsbas inom redovisning. Det är 

troligt att objektiviteten, via våra kunskaper och värderingar inom ämnet ekonomi i helhet, 

kommer att stärkas. Detta anser vi då våra tidigare kunskaper gör oss mer kritiska vid analys 

av information och litteratur.  

2.2 Perspektiv 

För att uppnå högsta relevans är uppsatsen skriven utifrån perspektivet av ett företag som 

berörs av IAS 39, alltså börsnoterade företag i Sverige som säkrar sina finansiella instrument. 

Det är uteslutande företag som uppfyller ovanstående kriterier som kommer analyseras via 

intervjuer och granskning av finansiella rapporter. Vi anser nämligen att studiens syfte kräver 

ovan nämnda perspektiv.  

2.3 Kunskapssyn 

Kunskapssynen handlar om vilket metod forskaren avvänder för att göra kopplingar mellan 

teori och verklighet. Forskaren kan dels se teorier som något som uppkommer efter 

granskning av verkligheten via den datainsamling som sker. Å andra sidan kan teorier ses som 

det insamlingen och tolkningarna ska grundas i, som senare analyseras.
17

 

Studien syftar till att öka kunskaper om och effekterna av ett, för författarna, redan känt 

problem. Vi avser att i en inledande fas studera problematiken samt effekter som kan uppstå 

genom användningen av IAS 39. Skillnaden mellan positivismen och hermeneutiken kan ses i 

de olikheter teorierna då mänskligt beteende observeras. Positivismen fokuserar på att ge en 

förklaring för ett visst agerande, medan hermeneutiken lägger vikt på djupare förståelse för 

samma beteende.
18

 Synsätten kan alltså beskrivas som varandras motsatser
19

. Då uppsatsen 

syftar till att förklara de problem som företagen upplever genom användandet av 

säkringsredovisning så lämpar sig det positivistiska synsättet för studien. De slutsatser som 

kommer presentera kommer alltså beskriva företagens val när det gäller riskhantering. Vidare 

kommer slutsatserna förklara varför just dessa val gjorts samt om strategierna varit de samma 

om regelverket sett annorlunda ut. 

 

 

                                                      
16

 Bryman, Alan, et al. Företagsekonomiska forskningsmetoder, s.42 
17

 Ibid, s.23 
18

 Ibid, s.29 
19

 Patel, Runa, et al. Forskningsmetodikens grunder, s.28 
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2.4 Kvalitativ och kvantitativ 

Valet av kvalitativ eller kvantitativ undersökning bör avgöras av den kunskap som studien 

ämnar undersöka samt utifrån frågeställningen utformning
20

. Studiens resultat kommer att 

grundas på de djupintervjuer som kommer hållas samt i ett antal intressanta företagsrapporter. 

En kvalitativ metod används då huvudsyftet är att få en djupare förståelse för ett fenomen. 

Vidare tillåter metoden, till skillnad från kvantitativ, utsvävningar från och kring ämnet.
21

 Vi 

anser att vägen till tillförlitlig information inom ämnet endast kan fås via ett fåtal djupare 

intervjuer, då antalet personer i samhället med relevant kunskap är väldigt begränsad. Genom 

att låta intervjupersonen att ge sina egna tolkningar och åsikter kan slutsatserna av studien bli 

mer verklighetsförankrade, då de svarande har erfarenhet från den verklighet vi studerar. Att 

begränsa dessa personers svar skulle endast skada studiens relevans och hindra en verklig bild 

av tillämpningen av redovisningsregler. Genom att istället ställa ett antal mer övergripande 

frågor får respondenten istället utrymme att fokusera på de specifika delar som anses 

viktigast. Vid en allt för strukturerad undersökning skulle risken finnas att viktig information 

går förlorad. De formaliserade analyser och den goda överförbarheten som en kvantitativ 

studie eftersträvar
22

 är därför inte intressant för uppsatsen.  

2.5 Angreppssätt 

Studien syftar till att förklara verkligheten utifrån de förändringar som skett inom 

redovisningen. Avsikten är därför inte att ta fram nya teorier, utan med hjälp av befintliga 

teorier studera effekter och problem i verkligheten. En studie kan baseras på två typer av 

angreppssätt, deduktivt eller induktivt
23

. Angreppssättet bestäms utifrån det förhållandet 

mellan teori och empiri som forskarens väljer
24

.  Då den induktiva metoden syftar till att via 

observationer av verkligheten utveckla teorier, så är den irrelevant för vår studie. Uppsatsens 

mål är istället att studiens slutsatser ska vara ett resultat utifrån de observationer som görs. 

Våra undersökningar kommer därför grundas på förändrade regler inom redovisningen, i 

enighet med det deduktiva angreppssättet.
25

 Observationerna kommer alltså spegla den effekt 

som förändringarna inom redovisningen haft i praktiken och studiens slutsatser kommer att 

vara författarnas tolkningar av den utvunna informationen. 

2.6 Insamling av primära och sekundära källor 

Forskaren bör välja den typ av datainsamling som anses mest lämplig i syfte att besvara 

studiens frågeställning, med beaktande av tids- och resursbegränsningar
26

. Tidsaspekten skall 

även vara en faktor för insamlingens omfattning, då analys av data är tidskrävande
27

. 

De källor som används i en studie kan delas upp i primära och sekundära källor
28

. Vi 

exempelvis en intervju är det närheten till den intervjuade som avgör typen av källa
29

. Patel
30

 

beskriver skillnaden som att ”ögonvittnesskildringar och förstahandsrapporter kallas 

                                                      
20

 Holme, Idar Magne, et al. Forskningsmetodik - om kvalitativa och kvantitativa metoder, 

s.14 
21

 Ibid, s.14 
22

 Ibid, s.14 
23

 Bryman, Alan, et al. Företagsekonomiska forskningsmetoder, s.25 
24

 Ibid, s.23 
25

 Ibid, s.25 
26

 Patel, Runa, et al. Forskningsmetodikens grunder, s.63 
27

 Bell, Judith. Introduktion till forskningsmetodik, s.128 
28

 Ibid, s.125 
29

 Patel, Runa, et al. Forskningsmetodikens grunder, s.65 
30

 Ibid, s.65 
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primärkällor, övriga kallas sekundärkällor”. En sekundärkälla kan även beskrivas som 

tolkningar som grundas i en primär källa
31

. 

I syfte att ge en mer övergripande bild har litteratur, artiklar och årsredovisningar använts som 

sekundära källor. För att hitta relevant litteratur användes Umeå Universitetsbiblioteks 

sökmotor ALBUM. De sökord vi använde som gav mest relevanta resultat var IAS 39 och 

derivat (1 respektive 11 träffar). Ytterligare sökord som gav intressant litteratur var finansiella 

instrument, IAS och IFRS (21, 28 respektive 16 träffar). Informationen har gett klarhet i vilken 

typ av primära källor, alltså vilka intervjuer, som bör användas för att öka studiens relevans. 

Då företagen, vars företrädare vi vill intervjua, valts ut kunde granskningen av 

årsredovisningar påbörjas. Informationen från dessa ligger som grund för utformningen av 

intervjuerna.  

2.7 Källkritik 

I syfte att utvärdera källornas trovärdighet bör de granskas kritiskt. Vid bedömning av källan 

ska bland annat författarens trovärdighet samt källans objektivitet och aktualitet undersökas.
32

 

Vid informationsinsamlingen har vi använt oss av litteratur, artiklar och Internet. 

Det teoretiska underlag studien har samt de artiklar som använts är hämtat från 

Universitetsbiblioteket på Umeå universitet. Vi anser att källorna kan anses som trovärdiga då 

flertalet av böckerna används som kurslitteratur samt att vetenskapliga artiklar har granskats 

av andra forskare före publikation. Genom att även använda flertalet litterära källor och 

artiklar kunde vi via en kritisk jämförelse samla trovärdig information.  

Internet är en källa som vi anser alltid måste granskas väldigt kritiskt. Vi har använt källan i 

syfte att få information om intressanta företag via deras hemsidor. Från hemsidorna har vi 

bland annat fått företagens rapporter. Vi anser att informationen från företagets hemsida inte 

är objektiv i stort. Vi gör däremot tolkningen att de finansiella rapporter vi utvunnit är 

upprättade enligt de regler som finns och därför endast skadas av en liten brist i objektivitet.  

Internet har även använts i syfte att hitta andra databaser samt att hitta information via 

hemsidor som kan anses trovärdiga, till exempel revisionsbyråer.  

De källor vi inte ansett trovärdiga eller som stred mot flera andra källor har vi således valt att 

ej grunda vår studie på. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
31

 Bell, Judith. Introduktion till forskningsmetodik, s.125 
32

 Rienecker, Lotte, et al. Att skriva en bra uppsats, s.257-258 
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3 Teori 

I detta kapitel redovisas hur den teoretiska referensramen är konstruerad. Först beskrivs IAS, 

sedan mer specifikt IAS 39 och derivatmarknader samt finansiella derivat. Därefter beskrivs 

de olika finansiella instrumenten och hur värderingen görs beroende inom vilken kategori de 

tillhör. Vidare beskrivs ekonomisk säkring och kraven för säkringsredovisning. 

Utgångspunkten har teoribildningen gjorts från standarderna i IAS 39 och IAS 32. Vår fokus 

kommer att var på redovisning av finansiella instrument för säkring av råvarupriser samt 

valutakurser då det är inom det område vårt referensföretag avviker från IAS 39, i syfte att 

visa en mer rättvisande bild av verkligheten.  

  

3.1 IAS revolutionen 

IAS – förordningen antogs 2002 av EU-kommissionen. Det innebar att, från och med den 

första januari 2005, lagstiftningen av den finansiella rapporteringen blev den samma för alla 

börsnoterade bolag inom EU.
33

 De gemensamma redovisningsprinciperna syftar bland annat 

till att ge en bättre jämförbarhet mellan rapporter från olika länder. En del av de nya 

standarderna har dock kritiserats, däribland IAS 39.  

3.2 IAS 39 

IAS 39 är en standard med syfte att ange principer för redovisning och värderingen av 

finansiella instrument i företagets rapporter. Finansiella instruments upplysningskrav och 

klassificering definitionernas i IAS 32. 

Finansiella instrument definieras enligt standarden som ” varje form av avtal som ger upphov 

till en finansiell tillgång i ett företag och en finansiell skuld eller ett egetkapitalinstrument i 

ett annat företag”
34

. Finansiella tillgångar är kontanter, egenkapitalinstrument och avtalsenlig 

rätt att erhålla finansiell tillgång eller kontanter från de andra företag, till exempel 

kundfordran
35

. Finansiella skulder är varje skuld som företaget är avtalsenliga skyldiga att 

betala, till exempel kontanter, banklån och leverantörsskulder. Finansiella instrument som 

företag byter med att varanandra, till exempel derivatinstrument kan både vara en finansiell 

tillgång och skuld för företagen.
36

 

 

                                                      
33

 Smith, Dag. Redovisningens språk, s.71 
34

 FAR. Internationell redovisningsstandard i Sverige, IAS 32, p.11 
35

 Ibid, IAS 39, p 1 
36

 FAR. Redovisning – En genomgång av resultat- och balansräkningarna 2009, s.65ff 
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Figur 1 Innehållet i IAS 39 och IAS 32, IAS 39 Finansiella instrument s. 3 

 

3.3 Värdering 

Finansiella tillgångar och skulder ska vid första redovisningstillfället värderas till verkligt 

värde eller till upplupet anskaffningsvärde
37

. IAS 39 klassificerar finansiella tillgångar och 

skulder i olika kategorier beroende vilken avsikt företaget har med förvärvet av det finansiella 

instrumentet
38

. Beroende på vilken kategori de hamnar på avgör hur de ska värderas i 

företagets balansräkning och förändringar på värdet ska redovisas. Enligt IAS 39 så finns det 

4 olika kategorier av tillgångar; finansiella tillgångar värderat till verkligt värde via 

resultaträkningen, investeringar som hålls till förfall, fodringar och andra skulder samt 

                                                      
37

FAR. Internationell redovisningsstandard i Sverige, IAS 39 p.43 
38

 Ibid, p.43-70 
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finansiella tillgångar som kan säljas.
39

 För skulder finns det två kategorier; finansiella skulder 

värderade till verkligt värde via resultaträkningen och andra skulder
40

. 

Tabell 1Hur man värderar de fyra kategorierna av tillgångar bearbetad från Axelman, s. 119ff,  Wiley, IFRS 

2008, s. 261, Smith, 2006,  s. 243-267, IAS 39 punkter 43-70, IAS 39 Finansiella instrument s. 4-16.   

Kategorier Exempel Värderas Påverkningar  Värdeförändringar 

3.3.1 
Finansiella 

tillgångar och 

skulder 

värderade till 

verkligt värde 

via RR 

Tradingportfölj, 

aktier, 

obligationer,  

Marknadsvärderas  Verkligt 

värde 

 Valutakurs 

 Räntekurs 

 Utdelning 

 

RR eller  direkt i EK 

 

3.3.2 
Finansiella 

tillgångar som 

kan säljas 

Mer långsiktiga 

än de översta, 

ex noterade 

värdepapper 

Marknadsvärderas  Verkligt 

värde 

 Valutakurs 

 Räntekurs 

RR  

3.3.3 
Fodringar och 

andra skulder 

Skulder, 

lånefordringar 

och 

kundfordringar 

Upplupet 

anskaffningsvärde 
 Verkligt 

värde 

 Valutakurs 

 Räntekurs 

 

RR vid eventuella 

nedskrivningar 

3.3.4 
Investeringar 

som hålls till 

förfall 

Obligationer 

som man avser 

inneha hela 

löptiden 

Upplupet 

anskaffningsvärde 

(effektivräntemetoden) 

 

 Valutakurs 

 Räntekurs 

 

RR vid eventuella 

nedskrivningar 

3.3.1 Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via RR 

Finansiella tillgångar och skulder som innehas för handel med huvudsyfte att ge vinst tillhör 

denna kategori
41

. Mer ingående så måste syftet till innehavet av tillgången eller skulden vara 

att den ska säljas eller återköpas på kort sikt. Ingår finansiella tillgången eller skulden i denna 

kategori kommer den värderas till verkligt värde vid det första redovisningstillfället.
42

 

Tillgångarnas värdeförändringar i skall redovisas direkt i eget kapital. Orealiserade 

värdeförändringar ska redovisas via resultaträkningen.
43

 Kan inte verklig värde mätas på ett 

tillförlitligt sätt, till exempel när aktiv marknad inte finns eller värderingsmetoden inte kan 

användas, så värderas instrumentet till anskaffningsvärdet
44

. 

 

                                                      
39

 FAR. Internationell redovisningsstandard i Sverige, IAS 39 p.45 
40

 Ibid, p.47 
41

 Holmqvist-Larsson, Anna-Carin. IAS 39: finansiella instrument: redovisning och värdering: en översikt, s.9 
42

 FAR. Internationell redovisningsstandard i Sverige, IAS 39 p.46 
43

 Ibid, p.55a 
44

 Holmqvist-Larsson, Anna-Carin. IAS 39: finansiella instrument: redovisning och värdering: en översikt, s.10 
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3.3.2 Finansiella tillgångar som kan säljas 

Tillgångar som inte klassificerats i någon av de övriga kategorierna tillhör ”finansiella 

tillgångar som kan säljas”. Företag kan använda sig av denna kategori då deras finansiella 

tillgånga inte uppfyller kraven hos de övriga kategorierna. Förutom derivat kan också 

företagen välja sig att använda kategorin om företaget tillämpar IFRS för första gången.
45

 

Noterade värdepapper som företag har som likviditetsreserv är exempel på tillgångar som 

ingår i kategorin
46

. Finansiella tillgångar som kan säljas värderas till verkligt värde via 

resultaträkningen. Företags egenkapitalinstrument som inte handlas på aktiv marknad 

värderas till anskaffningsvärdet.
47

 Verklig värde värderas löpande och redovisas mot eget 

kapital
48

. 

3.3.3 Investeringar som hålls till förfall 

Investeringar som hålls till förfall definieras som finansiella tillgångar med fasställda eller 

fastsällbara betalningar och löptid. Företagets avsikt är att hålla tillgångarna till dess att de 

förfaller.
49

 Exempel på dessa investeringar är obligationer som företaget är avsedda att behålla 

till förfallodagen.  Enligt IAS 39 ska investeringar som hålls till förfall värderas till upplupet 

anskaffningsvärdet genom att använda sig av effektivräntemetoden.
50

 Om marknadsränta 

använts vid diskonteringen ska tillgången istället värderas till verkligt värde
51

 
52

. Orealiserade 

värdeförändringar av den finansiella tillgången ska redovisas via resultaträkningen
53

. 

3.3.4 Lånefodringar och kundfodringar  

Kundfodringar och lånefodringar definieras som finansiella tillgång som har fasställda eller 

fastställbara betalningar och som inte noteras på en aktiv marknad
54

. Uppkomsten av 

fodringarna kommer från att företaget tillhandhåller likvida medel, varor eller tjänster direkt 

utan aviskt att bedriva handel med fodringsrätterna
55

.  Enligt IAS 39 så ska finansiella 

fodringar som företaget generar i sin verksamhet värderas till det upplupna anskaffningsvärde 

genom att använda sig av effektivräntemetoden
56

. Upplupet anskaffningsvärde avser värdet 

vid anskaffningstillfället efter eventuella avdrag för amorteringar och nedskrivningar
57

.  

3.3.5 Fair Value Option 

Fair Value Option tillkom från IASB för att göra det enklare för företagen att värdera sina 

finansiella instrument till verkligt värde och slippa dela in de ovanstående kategorierna. Det 

skulle exempelvis innebära att optionsdelen av en obligationsskuld inte skulle behövas 

identifieras och värderas separat. Istället skulle hela posten värderas till verkligt värde. 

                                                      
45

 Holmqvist-Larsson, Anna-Carin. IAS 39: finansiella instrument: redovisning och värdering: en översikt s.13ff 
46

 Smith, Dag. Redovisningens språk, s.260 
47

FAR. Internationell redovisningsstandard i Sverige, IAS 39 p. 46c och vt 80-81 
48

 Ibid, p.55 
49

 Holmqvist-Larsson, Anna-Carin. IAS 39: finansiella instrument: redovisning och värdering: en översikt s.12ff 
50

 Smith, Dag. Redovisningens språk, s.243ff 
51

 Holmqvist-Larsson, Anna-Carin. IAS 39: finansiella instrument: redovisning och värdering: en översikt s.13 
52

 FAR. Internationell redovisningsstandard i Sverige, IAS 39 p.63 
53

 Ibid, p.55ff 
54

 Holmqvist-Larsson, Anna-Carin. IAS 39: finansiella instrument: redovisning och värdering: en översikt, s. 11 
55

 Årsredovisning Vattenfall 2008, not 2 
56

 FAR. Internationell redovisningsstandard i Sverige, IAS 39 p.46a 
57

 Smith, Dag. Redovisningens språk, s.243 
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Eftersom konvertibler oftast finns på en aktiv marknad så kan företag få fram värdet utan 

stora resurser. Hittills får denna princip bara användas på inbäddat derivat eller någon slags 

säkringsförhållande.
58

 

EU-kommissionen har emellertid inte godtagit denna valmöjlighet i sin helhet. I den av 

kommissionens godtagna version av IAS 39 gäller därför valmöjligheten enbart för finansiella 

tillgångar.
59

  

3.4 Derivatinstrument 

Derivatinstrument är en form av värdepapper som alltid har två parter. Ena parten har 

rättigheter till att köpa eller sälja derivatet i framtiden medans den andra parten har 

skyldigheter att leva upp till avtalet i framtiden. Vid handel av derivatinstrument handlar det 

inte om själva varan, utan rätten eller skyldigheten att göra en sådan affär vid ett senare 

tillfälle. Exempel på derivat är swappar, terminer, optioner och warranter.
60

 Derivatets värde 

är kopplat till det underliggande värdet, till exempel aktier, valutor, räntor och råvaror
61

. 

   Derivatinstrument    

 Optioner   Terminer   swappar  

ränte- valuta- aktie- ränte- valuta- aktie- ränte- valuta- aktie- 

råvaru-  aktieindex råvaru-  Aktieindex råvaru-  

 

 

Figur 2 Former av derivatinstrument 

Ett derivat är ett finansiellt instrument som kännetecknas av tre egenskaper. För det första 

förändras värdet i derivatet via förändringar av värdet i en underliggande variabel. Sådana 

förändringar är till exempel skiftningar i råvarupriser, valutakurser och räntesatser. Vidare 

krävs det ingen initial nettoinvestering samt att de regleras av en framtida tidpunkt.
62

  

3.4.1 Inbäddat Derivat 

Inbäddat derivat är en del av ett sammansatt finansiellt instrument som innefattar derivatet 

och kontraktet
63

. Exempelvis kan det handla om ett långfristigt elavtal med en kund, där priset 

kan kopplas till prisutveckling på andra råvaror än just el. Det kan till exempel indirekt 

kopplas till valutakursförändringar, då råvarupriserna är noterade i utländsk valuta.
64

 Ett 

kanadensiskt företag kan skapa ett säljkontrakt till en kinesiskt kund, där kontraktet kopplas 

till den amerikanska dollarn
65

. Inbäddat derivat ska värderas till verkligt värde och 

värdeförändringarna redovisas i resultaträkningen. Kan inte företaget fastställa värdet efter 

                                                      
58

 Falkman, Pär, et al. IFRS – i teori och praktik, s.340 
59

 Smith, Dag. Redovisningens språk, s.259 
60

 Kamal, Samir, et al. Dagens Industris ABC – Sveriges enda handbok om aktier, räntor, derivat, fonder och 

pengar, s.64 
61

 Artsberg, Kristina. Redovisningsteori – policy och – praxis, s. 293ff 
62

 FAR. Internationell redovisningsstandard i Sverige, IAS 39 p.9 
63

 Falkman, Pär, et al. IFRS – i teori och praktik, s.332 
64

 Årsredovisning Vattenfall 2008, not 2 
65

 www.investorwords.com/7138/embedded_derivate.html 
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denna metod ska hela kontraktet värderas till verkligt värde och värdeförändringen redovisas i 

resultaträkningen.
66

 

3.5 Handel med derivat (kontrakt) 

Handel på derivatmarknaden har sitt syfte i att företagen vill försäkra sig mot förändringar i 

till exempel valutakurser, råvarupriser eller en räntekurs under en given tidsperiod. Exempel 

kan vara att en oljeproducent kan säkerhetsställa sin marginal genom att sälja eller köpa 

produkter på terminsmarknaderna för råvaror. Derivat kan alltså användas för att ta positioner 

i marknadsutvecklingen eller att utnyttja tillfälliga felprissättningar i marknaden. 

Derivattransaktionernas aktörer avgör vilken känslighet för förändringar av marknadsrisken 

aktören väljer att acceptera. För att minska risken så gör aktören en så kallad hedging-

operation, vilket innebär att kreditrisken för aktören ökar men marknadsrisken minskar. 

Riskerna mellan parterna i kontraktet varierar beroende på vilket instrument man använder sig 

av. Termin- och swapinstrument har en symmetrisk riskfördelning, det vill säga att aktörerna 

gör lika stor vinst eller förlust på kontraktet. Vid optionskontrakt är det en asymmetrisk 

riskfördelning.
67

 

3.5.1 Optioner 

En köpoption ger innehavaren rätten men inte skyldigheten att köpa den underliggande 

tillgången till ett förutbestämt pris. En säljoption fungerar omvänt, det vill säga en rättighet att 

inte skyldigheten att sälja. Exempel på en option är en aktie, där aktören har rätten att köpa 

eller sälja till ett förutbestämt pris. Optionsprisets styrs av hur hög börskursen är och ju högre 

börskurs ju dyrare blir köpoptionen. Skillnaden från att en köpoption jämfört med en aktie är 

att köparen slipper lägga ut med hela investerade beloppet. Anta ett köp av 100 aktier till ett 

pris av 200kr styck. Det innebär att en kostnad på 20000kr uppstår. Vid en köpoption betalar 

köparen istället en riskpremie på exempelvis 1000kr. Vid ett eventuellt börsras skulle 

förlusten för köparen endast vara den betalda premien, i det här fallet 1000kr. Warrant är ett 

annat exempel på en sälj- och köpoption men med kortare löptid.
68

 

3.5.2 Terminer 

Till skillnad från en köp- eller säljoption så sker betalningen och leveransen på förfallodagen 

vid terminaffärer medans vid köp av aktier sker leveransen och betalningen sker direkt efter 

genomförd affär. Parterna är också skyldiga att fullfölja terminaffären på förfallodagen.
69

 

3.5.3 Swappar 

Swappar är ett avtal mellan två parter om att byta finansiella flöden med varandra
70

. 

Anledningen till ett sådant byte kan vara att det ena lånet löper med rölig ränta och det andra 

med fast ränta. De båda parterna har olika riskbenägenhet, det vill säga att de har olika syn på 

hur den rörliga räntan kommer att ändras i framtiden. En sådan swap kallas för ränteswap. En 

valutaswap innebär att man inte bara byter räntan utan också amorteringen på det utländska 

lånet.  Man säkrar sig här mot risker genom att uppta ett finansiellt instrument som varierar på 
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omvänt sett mot det instrumentet man vill säkra. Vinsten och förlusten tar då ut varandra och 

redovisas enligt samma princip.
71

 

3.6 Ekonomisk säkring 

För att säkra sig emot eventuella fluktuationer i råvaru-, valuta- och räntekurs kan företag 

genom den säkrade posten använda sig av säkringsinstrument. Säkringsinstrument är oftast ett 

derivat som i motsatt riktnig fluktuera mot den säkrade posten. Exempelvis vid en fast 

ränteskuld, det vill säga om den rörliga räntan stiger så gör man en vinst medans vid sänks så 

gör man en förlust. Företag kan då säkra sig genom att skaffar en ränteswap som har i motsatt 

egenskap mot den säkrade posten, det vill säga när räntan stiger så blir de en förlust och vise 

versa.
72

 Företag kan använda sig av säkringsinstrument för att säkra, tillgång och skuld som är 

redovisad, bindande åtaganden, prognostiserade transaktioner som har hög trovärdighet och 

nettoinvesteringar i utlandet
73

.  

  

3.7 Säkringsredovisning 

För att företag ska få använda säkringsredovisning krävs ett dokumentation av  

säkringssambandet som uppfyller kraven för att få säkringsredovisa enligt IAS 39
74

. 

Säkringsredovisning reflekterar resultatet med en jämnare ekonomisk bild, eftersom 

säkringarna redovisas vid samma tidpunkt som den säkrade posten.
75

 Detta minskar de stora 

förändringarna i resultatet som ett företag som inte säkringsredovisar kan ha. 
 

Företaget använder sig av en säkring, där den säkrade posten och säkringsinstrumentet visar 

på vinst respektive förlust. Exemplet visar hur redovisningen sker då kraven för 

säkringsredovisning uppfylls. 

 

Post  2008  2009 

Säkrad post  +100  0 

Säkringsinstrument  -100  0 

Nettoeffekt        0  0 

 

I nästa exempel antas att den säkrade posten är värderad till anskaffningsvärdet och 

förändringar i värdet redovisas först när posten är avyttrad. Derivatet som används som 

säkringsinstrument värderas till verkligt värde och förändringar i värdet påverkar resultat 

direkt. Om den säkrade posten avyttras under år 2009 kommer effekterna på resultat att 

påverkas på följande sätt när man inte tillämpar säkringsredovisning: 

 

Post  2008   2009 

Säkrad post        0  +100 

Säkringsinstrument  -100        0 

Nettoeffekt   -100  +100 

 

Som synes kommer företaget, trots att det har en ekonomisk säkring att vissa ett fluktuerande 

resultat.  
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Om man väljer att säkringsredovisa kopplas värderingen av den säkrade posten och 

säkringsinstrumentet ihop. Detta kan göras på två sätt. Antingen kopplas värderingen av den 

säkrade posten till värdering av säkringsinstrument. Det innebär att den säkrade posten tas 

upp till verkligt värde, med värdeförändringar över resultaträkningen. Detta skulle då innebära 

att vinsten på 100 i den säkrade posten tas upp 2008, och nettoeffekten blir 0 båda åren. 

Alternativt kopplas värderingen av säkringsinstrument till värderingen av den säkrade posten. 

I exemplet skulle det innebära att förlusten på 100 i säkringsinstrumentet skulle tas upp först 

2009 och att även i det fallet skulle nettoeffekten bli 0 båda åren.
76

 

3.7.1Säkringsredovisningens krav 

För att få tillämpa säkringsredovisning måste företaget uppfylla kraven som IAS 39 ställer. 

Kraven handlar framförallt om dokumentation och effektivitetsmätning. Den dokumentation 

som IAS 39 kräver innehåller en identifiering av den säkring som gjorts. Vidare förväntas det 

även att företaget beskriver dess strategi och mål med säkringen. Här ingår hur företaget 

förväntas mäta säkringens effektivitet när det gäller förändringar i postens värde samt 

kassaflöden som är direkt hänförliga till risken. Företaget förväntas vara mycket effektivt när 

det gäller att motverka skillnader i verkligt värde eller kassaflöden för den säkrade posten och 

för säkringsinstrumentet. Denna skillnad ska enligt kraven mätas och får inte ligga utanför 

intervallet 80-125 %. Den förlust som görs på säkringsinstrumentet i ska jämföras med den 

vinst som uppkommer för den säkrade posten, eller vice versa. Exempelvis ger en förlust för 

säkringsinstrumentet på 120 och en vinst i den säkrade posten på 100 procentsats på 120 % 

(120/100) Kraven innebär även att företagen måste kunna mäta effektiviteten på ett 

tillförlitligt sätt och att effektivitetsbedömningarna ska göras löpande.
77

 

3.7.2 Säkringsförhållande 

Vid säkringsredovisnings behandlar IAS 39 säkringsförhållandet i tre olika typer, säkring av 

verkligt värde, säkring av kassaflödet och säkring av nettoinvesteringar
78

. Vidare förklarar 

IAS 39 p.85-102
79

 de olika säkringsförhållanden och hur deras värdeförändringar redovisas 

beroende på kategorisering.  
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3.7.2.1 Säkring av verkligt värde 

Tabell 2 Säkring av verkligt värde IAS 39 Finansiella instrument s. 27-28 

 Exempel Värderas Säkringsredovisar 

vid 

värdeförändringar 

Värdeförändringar 

utan 

säkringsredovisning 

Säkringsinstrument Valuta- och 

råvarutermi

ner 

Verkligt värde Redovisas i BR tills 

säkrad post realiseras 

Redovisas i RR 

Säkrad post Försäljnings

kontrakt 

Värderas ej Redovisas i RR då 

den realiseras 

Redovisas i RR då den 

realiseras 

 

Säkringsförhållandet verkligt värde används när posten normalt redovisas till upplupet 

anskaffningsvärde. Detta innebär att den att den säkrade risken i den säkrade posten redovisas 

till verkligt värde med värdeförändringen i resultaträkningen.
80

 Exempel på en säkring av 

verkligt värde är om ett företag tecknar en order att sälja varor i framtiden till 

världsmarknadspris och gör upp ett bindande avtal dagen före leveransen. Företaget säkrar 

prisförändringarna genom att köpa ett derivat. Händelsen redovisas inte vid själva tecknandet 

av avtalet utan när levereranden sker av varorna.
81

 

 

Ett exempel på säkring av verkligt värde kan vara en ränteswappar, där swappen används som 

säkring för ränterisken vid upplåning av fast ränta
82

. Säkringen med derivatinstrument säkrar 

företagets exponering mot eventuella framtida värdeförändringar av marknadsräntan. Om 

säkringen uppfyller de krav som IAS 39 ställer ska säkringsredovisningen tillämpas och den 

säkrade instrumentet redovisas i balansräkningen till marknadsvärde och förändringar i 

verkligt värde redovisas i resultaträkningen.
83

 

 

3.7.2.2 Säkring av kassaflöde 

Tabell 3 Säkring av kassaflöde, IAS 39 Finansiella instrument s. 29-31 

 Exempel Värderas Säkringsredovisar 

vid 

värdeförändringar 

Värdeförändringar 

utan 

säkringsredovisning 

Säkringsinstrument Valutaterminer 

och optioner 

Verkligt värde Redovisas i BR tills 

säkrad post 

realiseras 

Redovisas i RR 

Säkrad post Framtida 

intäkter i 

utländsk valuta 

Icke med i BR Redovisas i RR då 

den realiseras 

Redovisas i RR då den 

realiseras 

 

Kassaflödessäkringar är en säkring på framtida fodringar och skulder där risken hör ihop med 

tillgången eller skulden. De prognostiserade framtida kassaflödet redovisas inte i 

balansräkningen då företaget inte har avtalat om någon leverans, medan säkringsinstrumentet 
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ska redovisas till verkligt värde via balansräkningen.
84

 För derivatinstrument som används vid 

säkring av framtida kassaflöden redovisas den del av säkring som är effektiv direkt mot eget 

kapital medans den ineffektiva delen av vinsten eller förlusten redovisas i resultaträkningen
85

.  
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4 Praktisk metod 

Avsnittet beskriver val av intervjupersoner samt tillvägagångssättet vid insamling av 

primärkällor. Vidare diskuteras författarnas kritik av källorna och typ av 

undersökningsmetod. 

4.1 Urval 

En studies urval bestämmer vilka individer och informationskällor som ska ingå i 

undersökningen samt på vilket sätt dessa undersöks. Författarna måste vid urvalet beakta 

studiens problemformulering och syfte samt de tids- och resursbegränsningar som finns.
86

 För 

att undersökningarna för studien ska vara intressanta krävs det att rätt personer med 

tillräckligt kunnande väljs ut som respondenter. Det innebär att den som blir intervjuad ska ha 

erfarenhet av den verklighet som vi ämnar studera. Innan dessa personer kan väljas ut måste 

ett urval av passande företag utföras. För att datainsamlingen till studien ska bli relevant i 

syfte att besvara frågeställningen, krävs alltså att rätt person intervjuas från ett företag som 

uppfyller våra kriterier gällande kunskaper inom praktiskt arbete med säkringar. Eftersom 

både AAK och Vattenfall arbetar med säkringar är dessa intressanta för studien. Då båda 

företagen är tillverkande företag så innebär det att dessa är intressanta att jämföra. 

Inledningsvis ämnade författarna intervjua personer från tre olika företag. Då Boliden, som 

författarna hade kontakt med inledningsvis, inte ansåg att de kunde besvara våra frågor på ett 

bra sätt inom den tidsram som studien har så exkluderades de från studien. Vi anser dock att 

jämförelsen mellan ett företag som uppfyller kraven enligt IAS 39 och ett företag som inte 

uppfyller dessa krav är tillräckligt för studien. 

4.1.1Årsredovisningar 

Vi har valt att studera årsredovisningarna (2008) för de företag vi avser att intervjua. Genom 

att noggrant analysera informationen från dessa så kan vi anpassa utformningen av 

intervjuerna efter företagen. Det innebär att vi kan ställa mer relevanta frågor utifrån vilka 

sorters säkringar som används. Vidare innebär det att vi kan undvika irrelevanta frågor, vars 

svar kan hittas i företagets rapporter. Sådan information handlar framförallt om vilka 

säkringar som används. Då vi kan bortse från dessa frågor, kan intervjupersonen istället 

fokusera på att ge sina tolkningar och åsikter. Det innebär även att intervjutiden blir kortare. 

Vi anser att en kortare och skarpare intervju leder till att chansen att rätt personer ställer upp 

ökar, eftersom intervjupersonerna är högt uppsatta i företaget med begränsad tid för vår 

intervju. 

Årsredovisningarna ger även tydligt uppställda tabeller för de olika företagens säkringar. 

Informationen från rapporterna och från intervjuerna kan då senare jämföras och analyseras 

för varje företag. Vidare kan analyserna för de enskilda företagen jämföras med varandra. På 

så sätt kan studien belysa eventuella intressanta skillnader och likheter mellan företagens 

strategier när det gäller säkringar av risker. 

4.1.2 Intervjupersoner 

Valet att studera ett antal företags årsredovisningar grundas framförallt i att hitta lämliga 

företag för studien samt att som tidigare nämnts utforma intervjun på bästa sätt. Då ett antal 

företag som vi anser är relevanta för studien valts ut så kontaktades de personer som är 

ansvariga för hanteringen av säkringar. Vi anser att dessa personer har ett stort kunnande 

inom området och därför är lämpade att ingå i studien. 
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Följande personer ingår i studiens intervjuer: 

- Jan-Ove Aspeblad, Group Controller, som arbetat mycket med 

tillämpningen av IAS 39 för AarhusKarlshamn AB 

- Peter Larsson. Financial Controller, ansvarar för redovisning enligt IAS 39 

och arbetar på Trading-avdelningen på Vattenfall AB 

 

4.2 Undersökningsmetod 

Vid valet av metod bestäms vilka personer som ska ingå i undersökningen samt vilka tekniker 

för informationsinsamlingen som ska användas. För att undersökningarna ska vara relevant 

krävs att undersökningsmetoden bestäms utifrån problemformuleringen.
87

 

Vid valet av undersökningsmetod för studien diskuterade författarna kring vilken typ av 

metod som lämpar sig bäst. Den metod som författarna bör välja är den teknik för 

datainsamling som anses mest givande
88

. Vår studie grundas i en kombination av två typer av 

metoder, årsredovisningar och intervjuer. Andra exempel av undersökningsmetoder, som inte 

lämpas för denna studie, är bland annat enkäter och deltagande observationer
89

.  

De fakta som kan utvinnas genom årsredovisningarna ger en god kunskapsgrund för studien. 

Informationen som de finansiella rapporterna ger kan sedan användas konstruera våra 

intervjuer. Genom att vi skapar förutsättningar för väl genomförda intervjuer kan vi få den 

djupare kunskap inom området som studien syftar till. Vi anser att användandet av endast en 

av metoderna skulle leda till en sämre förkunskap vid endast intervjuer samt en allt för ytlig 

analys vid endast analys av årsredovisningar. 

4.2.1 Dokumentstudie/Årsredovisningar 

Att använda årsredovisningar är ett bra sätt att på ett strukturerat sätt se på vilket sätt och vilka 

poster som företaget säkrat. Det ger även en övergripande bild av företagets övriga finansiella 

situation.  Genom att gå in och studera de noter som i detalj sammanställer företagets 

säkringar fås en tydlig bild av vilka typer som använts samt storleken på dem. Författarna 

anser även att en årsredovisning är en säker källa att använda för att samla information till 

studien. Det grundar vi i att den granskats och kontrollerats av en revisor, som därmed har 

verifierats dess giltighet.  

4.2.2 Intervjuer 

Som tidigare nämnts använder vi oss av den informationen som utvinns ur årsredovisningarna 

för att strukturera intervjuerna. Intervjuernas mål är alltså att ge svar på de frågor som 

informationen ur årsredovisningarna inte kan ge. Det handlar framförallt om 

intervjupersonernas egna tolkningar samt de problem de ser vid tillämpningen av 

säkringsredovisning. För att få denna djupare information krävs att personer med tillräckligt 

kunnande intervjuas och ger sina tankar och åsikter inom området.  

Studiens primärkällor består av två frågeguider som skickades ut till respondenterna via e-

mail.  De frågor som ställdes är i huvudsak av en övergripande karaktär, med utrymme för 

egna tolkningar och utförliga svar. Tillsammans med frågorna finns även uppmaningar att 

beskriva specifika områden angående företagets strategier kring riskhantering. 

                                                      
87

 Patel, Runa, et al. Forskningsmetodikens grunder, s.53 
88

 Bryman, Alan, et al. Företagsekonomiska forskningsmetoder, s.47 
89

 Ibid, s.47 



27 

 

För att intervjuerna skulle tillföra så relevant information som möjligt till studien så 

utformades frågorna så att intervjupersonerna fritt kunde diskutera sina åsikter. Vi anser dock 

att det var viktigt att utforma tydliga frågor så att de ej skulle missförstås och därmed ge 

irrelevanta svar. Frågorna konstruerades därför i syfte att personerna lätt skulle förstå 

innebörden och att de sen kunde diskutera fritt inom dessa grova ramar. Sådana intervjuer 

kallas för semistrukturerade och kännetecknas av att intervjupersonen får svara relativt fritt 

utifrån ett antal teman, en så kallad intervjuguide
90

. Den guide vi använder för respondenterna 

är i grunden lika. Det kommer utöver dessa teman även ställas frågor utifrån det specifika 

företagets hantering av säkringsredovisning.   

4.2.3 Intervjuernas genomförande 

Respondenterna kontaktades inledningsvis via e-mail. Efter att de utvalda personerna 

accepterat att delta i studien visade det sig att de föredrog att svara på frågorna skriftligt. Vi 

skickade därför de frågor som telefonintervjun skulle ha innehållit genom att bifoga ett 

textdokument i ett e-mail.  

Frågorna skickades till AAK och Vattenfall den 30:e april. Frågeformuläret besvarades av 

AAK den 7:e maj. Vattenfall svarade inledningsvis den 15 maj samt ytterligare komplettingar 

den 18 maj. 

4.2.4 Kritik av primärkällor 

För att informationen som utvinns ur intervjuerna ska bli relevant krävs det att respondenten 

har tillräckligt kunnande. I just det syftet valdes högt uppsatta personer inom företagen inom 

just redovisningsområdet. Att använda intervjupersoner med denna ställning medför dock viss 

problematik. För det första är det svårt att få dessa personer att ställa upp på en intervju, då de 

ofta har väldigt begränsad tid. Det gällde även för de personer som författarna valde ut till 

intervjuerna.  

Författarna ämnade i uppsatsen inledningsfas att göra ett antal telefonintervjuer. Det visade 

sig dock senare att de respondenter som valts ut helt enkelt hade så pass begränsad tid att de 

var ovilliga att ställa upp på en längre intervju. Istället bestämdes att de frågor som vi ville 

ställ vid telefonintervjuerna istället skulle skickas via e-mail. På så sätt kan frågorna besvaras 

via den bifogade intervjuguiden, då respondenten upplever att han har tid. Att intervjun sker 

genom att skriva ner svaren, istället för att fritt kunna berätta om dem, medför både negativa 

och positiva effekter.  

Den positiva inverkan denna typ av intervju har är framförallt att det ger respondenten en 

möjlighet att läsa igenom frågorna och mer tid att fundera ut det svar han ger. Det kan 

innebära att svaret blir mer relevant, i jämförelse med en telefonintervju. Vidare medför denna 

intervjumetod tidbesparing för författarna, då transkribering inte behövs
91

.  

Det främsta problemet med den intervjumetod som författarna använder är risken att svaren 

inte blir lika utförliga som vid en telefonintervju. Denna risk uppkommer framförallt eftersom 

möjligheten att ställa följdfrågor, utifrån vilken riktning intervjun tar, inte finns. Sådana 

kompletterande frågor kan alltså endast ställas i efterhand. En ytterligare risk är att frågorna 

missförstås och inte kan omformuleras, som vid en muntlig intervju. För att undvika denna 

risk är det viktigt att frågorna inte är tvetydiga och att respondenten lätt förstår i vilken 

riktning svaren ska vara. 
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Vid en fysisk intervju kan författarna tolka kroppsspråk och röstlägen hos intervjupersonen. 

Det innebär även att respondentens svar kan påverkas författarnas personliga egenskaper, 

vilket kan leda och påverka svaren
92

. Vi anser dock att de frågor vi ställer inte är av den typen 

att sådana tolkningar är relevanta. Vi upplever att denna typ av tolkningar endast skulle vara 

intressant vid till exempel väldigt laddade eller personliga frågor. 

4.3 Frågeguide 

De inledande frågorna i varje intervju är anpassade för de specifika företagen. Genom att 

granska årsredovisningarna för företagen kunde vi frågor rörande de säkringar som de 

använder. Dessa frågor ger därigenom en djupare inblick i hur hanteringen av säkringar sker. 

Svaren kan sedan jämföras med de åsikter som framförs i intervjuns andra del.  

Den andra delen av frågorna är desamma för de två företagen. De handlar mer generellt om 

åsikterna kring regelverket och hur dessa har påverkat företagens hantering av 

redovisningsreglerna. Genom att frågorna är lika för de två företagen så kan de jämföras för 

att se hur åsikterna och hanteringen skiljer sig eller är desamma.  
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5 Empiri 

 

I detta kapitel redogörs de svar som erhållits från de medarbetare som har svarat på vår 

frågeformulär. Avsnittet börjar med en kort presentation om företagen och deras marknader, 

samt vilka risker och säkringar företagen använder. Senare beskriver författarna vilka 

positiva och negativa effekter IAS 39 har för företagen. Därefter förklaras hur företagen 

tillämpar säkringsredovisning och vilka eventuella effekter de kan ha på redovisningen. 

Vidare framställas om IAS 39 har haft påverkningar på företagens system och affärsbeslut.  

 

5.1 Företagen  

I uppsatsen medverkar ansvariga för IAS 39 från Vattenfall och AAK. För att läsarna ska få 

en bättre uppfattning om företagen följer här grundläggande information verksamheterna 

 

Vattenfall AB är det femte största elproducerande företag i Europa med verksamhet i Sverige, 

Danmark, Finnland, Tyskland, Polen, Storbritannien, Nederländerna och Belgien.  Koncernen 

har en omsättning på cirka 165 000 Mkr och ett rörelseresultat på ca 30 000 Mkr (2008). 

Vattenfall har cirka 33 000 medarbetare och är helägt av Svenska staten.
93

 

 

AarhusKarlshamn AB (AAK) är världens ledande företag inom specialfetter med hög 

förädlingsgrad. Råvarorna kommer från växtlivet där palmoljor tillhör en viktig råvara. 

Råvarorna handlas till stor del från Västafrika och Asien. Koncernen har ca 2600 medarbetare 

och produktionsanläggningar i Danmark, Mexiko, Nederländerna, Storbritannien, Sverige, 

Uruguay och USA. AAK hade 2008 en nettoomsättning på 17 207 Mkr och ett rörelseresultat 

exklusive effekten av IAS 39 på 851 Mkr.
94

 

 

5.2 Risker och säkringar inom företagen 

Denna rubrik beskriver författarna hur de olika marknadsrisker, i form av råvarupriser och 

valutakursförändringar företagen exponeras för och vilka av dessa risker företagen väljer att 

säkra sig emot. 

 

Vattenfall utsätts för finansiella risker i form av valuta-, ränte- och prisrisker. Riskhantering 

av lån, placeringar och valutahandel sköts av Vattenfall Treasury AB, där de agerar som 

Vattenfalls internbank och finansstab. Koncernen ränterisker säkrar Vattenfall Treasury av 

finansiella derivatinstrument, med hjälp av ränteswappar, ränteterminer och optioner. 

Vattenfall valutarisk för framtida betalningsflöden (transaktionsexponering) och omvärdering 

av nettotillgångar (omräkningsexponering) negativa påverkningar på koncernens 

resultaträkning och balansräkning på grund av förändringar i valutakurser, för att valutasäkra 

sig använder Vattenfall sig utav räntevalutaswappar för att resultatet inte ska påverkas av 

valutakursdifferenser. De transaktionsexponeringar i form av produktion, distribution och 

försäljning av energi som koncernen utsätts för är till stor del på den lokala marknaden 

(Norden, Europa) så handlas merparten i EUR vid prissäkringar av el. Exponeringen av 

valutan säkras med hjälp av valutaterminskontrakt. Valutaterminer används också i Tyskland i 

USD i samband med bränsleinköp, alla dessa säkringar sköts av Vattenfall Treasury AB.
95
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AAK utsätts för olika finansiella marknadsrisker så som valuta-, ränte- och prisrisker. Deras 

produkter säljs över hela världen och deras försäljningsintäkter exponerade för fluktuationer i 

kurserna för de utländska valutorna. AAK köper sina råvaror på den internationella 

marknaden, vilket innebär att råvarukostnader är exponerade för fluktuationer både i 

råvarupriserna och i växelkurserna utländska valutorna.
96

  Enligt Jan-Ove på AAK så arbetar 

de med ”små marginaler men med stora svängningar i råvarupriser samt i valutakurser”. AAK 

säkrar operationellt råvaruprisrisken som den underliggande operationella valutarisken när 

försäljningskontrakt med kund tecknas. För att säkra råvaruprisriskerna används 

råvaruterminer som handlas på råvarubörser eller via mäklare med säkringskontrakt. AAK 

säkrar operationellt alla sina valutatransaktionsrisker. Bearbetningsersättningen för alla 

försäljningskontrakt säkras på den lokala valutan för de dotterföretag som har tecknat 

kontrakten.
97

  

 

5.3 Säkringsredovisning 

I denna del tar författarna upp huruvida företagen tillämpar säkringsredovisning och vilka 

förändringar IAS 39 har gjort på deras sett att jobba med säkringar. 

 

5.3.1 Tillämpning av säkringsredovisning 

För att få ett bra synsätt har författarna valt att fråga företag där det använder sig utav 

säkringsredovisning och företag som inte tillämpar säkringsredovisning.  

 

AAK har jobbat med säkringar sedan 1980-talet väljer inte att tillämpa säkringsredovisning på 

råvaru- och valutarisker. Detta på grund utav att de nya IAS 39 kraven inte kunde uppfyllas på 

ett effektivt sett. Dock gjordes försök med flödessäkringar av valutor men vilket visade sig 

vara för kostsamt och mycket arbete. AAK har försökt påverka reglerna för IAS 39 genom att 

ta upp ärendet i London om inköps- och försäljningsavtal att de kunde ses som finansiella 

derivat. AAK och deras revisorer lyckades inte påverka reglerna för IAS 39 men fortsätter att 

tillämpa full marknadsvärdering för både inköps- och försäljningsavtal i sin operativa 

rapportering då det är den risk de säkrat med finansiella instrument.  

 

Vattenfall tillämpar säkringsredovisning i huvudsakligen på alla värdeförändring av derivat 

bokas in i säkringsreserven. Koncernen har också en del interna verksamhetsuppföljningar 

inom Trading där de inte tillämpar IAS 39. 
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5.4 Värdering 

Eftersom de tillfrågade företagen handlar sina derivat på aktiva marknader med 

marknadsnoteringar behöver inte värderingsmodeller tas upp. Eftersom de finns officiella 

marknadsnoteringar för valutakurser i dollar och euro och andra valutor så behövs inga egna 

värderingar göras för både koncernerna. AAK inköp och försäljning av råvaror säkras genom 

OTC-handeln, där till exempel palmoljan dagligen noteras och en egen värdering inte 

behövs.
98

 Vattenfalls handlar i huvudsak sina elterminskontrakt på den nordiska Nord Pool 

och tyska EEX, vilket också gör att inga egna värderingar görs.
99

 

5.5 Förändringar i system och affärsbeslut 

Införandet av IAS 39 har gjort att AAK fått arbeta mer med fysiska inköp för att minska IAS 

39 effekten. AAK gör idag avtal om fysisk leverans av el för att slippa marknadsvärdera 

elprissäkringar. Koncernen försökte att tillämpa säkringsredovisning av valutor men 

kostnaden blev för hög och säkringarna inte tillräckligt effektiv för att hantera rörelserisken 

för bolaget jämfört med kontraktssäkring. För att minska transaktionskostnaderna och öka 

effektiviteten tillämpas idag kontraktssäkring.  

 

Avtalstiden på försäljningskontrakt med kund har medvetet kortats för att minska IAS 39 

effekten. Detta har påverkat deras riskexponering positivt och man har inte tappat kunder 

beroende på att man minskat kontraktstiderna till främst länder med hög kreditrisk. 

 

Vattenfall upplever dock inte samma påverkan som AAK. Införandet av IAS 39 har inte 

påverkat verksamhetens affärsbeslut enligt Peter Larsson. 

5.6 Rättvisande bild 

AAK anser att IAS 39 inte ger en rättvisande bild av deras ekonomiska rapportering eftersom 

de inte får marknadsvärdera sina försäljnings- och inköpsavtal. Såväl deras resultat- och 

balansräkning påverkas av IAS 39 effekter. Jan-Ove Aspeblad på AAK skulle vilja ha 

fullständig marknadsvärdering av såväl de säkrade posterna samt de finansiella instrumenten 

istället för som idag bara värdera derivaten  

 

Vattenfall tycker tillämpningen av säkringsredovisning ger en rättvisande bild av deras 

verksamhet då huvuddelen av alla värdeförändringar av finansiella säkringar bokas upp i 

säkringsreserven. 

 

5.7 Finansiell information från koncernernas årsredovisningar 

5.7.1 Ineffektivitet för säkringar som har redovisats i resultaträkningen för Vattenfall 

Tabell 4 Ineffektivitet för säkringar, Vattenfall årsredovisning 2008, s.89 

 2008 2007 

Ineffektivitet för säkringar av verkligt värde 158 – 15 

Ineffektivitet för kassaflödesanalyser 40 24 

Summa 198 9 

Ineffektivitet för säkringar av verkligt värde    

Vinster (+/-)/ förluster på säkringsinstrument 1840 777 
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Vinster (+/-)/ förluster på säkrade poster – 1682 – 792 

Summa 158 – 15 

 

 

Tabellen visar hur stor del av Vattenfalls säkringar som inte faller inom säkringsreserven och 

under 2007 kan man utläsa att de i princip inte hade någon ineffektivitet i sin 

säkringsverksamhets. Under 2008 har de lyckats sämre med effektiviteten för säkringarna, 

vilket kan vara ett medveten strategi då resultaten av den ineffektiva säkringen var positiv. 

Sett till värdet av hela säkringsreserven är ineffektiviteten ändå relativt liten. 

 

5.7.2 Vattenfalls flödessäkringar, prissäkringsgrad i olika marknader 

 
Figur 3 Flödessäkringar och prissäkriningsgrad i Norden och Tyskland/Polen, Vattenfall årsredovisning 2008 s. 74 

Vattenfalls flödessäkrar sina framtida intäkter mot framtida prisförändringar och kan därmed 

”låsa” in sitt resultat. Av diagrammet kan man utläsa att Vattenfall planerar att prissäkra 

närmre 80 procent av intäkterna i Norden och Centraleuropa under 2009, med hjälp av fysiska 

och finansiella terminskontrakt på i huvudsak tre års sikt. Vidare kan man också utläsa att det 

är stor skillnad i andelen de säkrat i Norden jämfört med Centraleuropa. Det kan bero på att 

de till exempel förväntar sig prissänkningar på den nordiska marknaden eller om kundernas 

sätt att köpa el skiljer sig de närmaste åren. 

 

AAK använder sig till skillnad mot Vattenfall inte av framtida flödessäkringar. Det innebär att 

det varken förekommer positiva eller negativa resultateffekter från säkringsverksamheten, då 

varje enskilt kontrakt säkras.  
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5.7.2.1 Känslighetsanalys. Vattenfall och AAK 
Tabell 5 Känslighetsanalys, Vattenfall årsredovisning 2008 s. 74 

Marknadsnoteringar 
Förändringar 

Påverkan på resultat före skatt, Mkr 

för en treårsperiod, 2009-2011 

El +/- 10 % +/- 15 800 

Stenkol +/- 10 % +/- 2 800 

Gas +/- 10 % +/- 1 300 

CO2 +/- 10 % +/- 1 500 

Uran +/- 10 % +/- 0 

 

Utifrån Vattenfalls känslighetsanalys kan man utläsa av att säkringar av elpriserna är den post 

som är viktigast att hantera på ett effektivt sätt.  

 

Känslighetsanalys har ingen effekt exklusive IAS 39 i AAKs fall då de säkrar 100 % av 

råvarupriserna och valuta samt ca 75 % av energipriserna. Säkringarna görs operationellt och 

exponering blir väldigt begränsad. Förändringar i råvarupriser och valutakurser får ingen 

större effekt på koncernens vinstmarginal när man visar exklusive IAS 39 effekt. Skulle 

prisförändringar av råvaror öka eller minska med 10 % får det en resultatpåverkan på 150 Mkr 

om rapportering görs inklusive IAS 39. Valutakursförändringar med 10 % i lokal valuta för 

dotterbolag (SEK) ger en IAS 39-effekt som påverkar resultatet med 100Mkr.
100

 

 

5.7.3 Vattenfalls reserv för kassaflödessäkringar 

Tabell 6 Reserv för kassaflödessäkringar, Vattenfall årsredovisning 2008, s.103 

 2008 2007 

 Kassaflöde Resultaträkning Kassaflöde Resultaträkning 

Inom 1 år – 7 167 – 7 533 – 4 998 – 5 661 

Mellan 1-5 år 2652 1 505 – 2 852 – 3 129 

 – 4 515 – 6 028 – 7 850 – 8 790 

Ingen förväntad 

effekt 

– 177 80 – 74 – 56 

Summa – 4 692 – 5 948 – 7 924 – 8 846 

 

Vattenfalls reserv för kassaflödessäkringar innehåller i huvudsakligen orealiserade värden av 

elderivat, som används för prissäkringar av framtida försäljning. 

5.7.4 AAK transaktionsriskexponering  

Kraftigt råvaruprisökningar har ökat behovet på terminssäkringar av valutarisker. 

Tabell 7 Transaktionsriskexponering, AAK årsredovisning 2008, s.64 

31 december 2008 
   Försäljnings- 

kontrakt 

Inköps-

kontrakt 

Valutasäkringskontrakt Netto-

exponering MSEK Tillgångar Skulder Sålda Köpta 

USD 1 307 – 1 147 2 571 – 2 332 – 3 058 2 690 31 

EUR 442 – 89 1 679 – 475 – 2 208 629 – 22 

Övrigt 87 – 137 392 – 99 – 505 268 6 

Summa  1 836 – 1 373 4 642 – 2 906 – 5 771 3 587 15 
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31 december 2007 
   Försäljnings- 

kontrakt 

Inköps-

kontrakt 

Valutasäkringskontrakt Netto-

exponering MSEK Tillgångar Skulder Sålda Köpta 

USD 832 – 621 1 497 – 1 363 – 2 054 1 798 89 

EUR 603 – 160 1 715 – 594 – 2 262 603 – 95 

Övrigt 134 – 67 375 – 95 – 653 254 52 

Summa  1 569 – 848 3 587 – 2 052 – 4 969 2 655 – 58 

 

5.7.5 AAKs resultaträkning för koncernen 

Tabell 8 AAKs resultaträkning för koncernen 2008, s.5 

Mkr 2008 2007 

Nettoomsättning 17 207 13 005 

Övriga rörelseintäkter 375 23 

Summa rörelseintäkter 17 582 13 028 

 

Råvaror och förnödenheter samt förändring av 

lager 

– 14 008 – 9 272 

Handelsvaror – 506 – 357 

Övriga externa kostnader – 1 389 – 1 177 

Kostnader för ersättning till anställda – 1 120 – 1 164 

Avskrivningar och nedskrivningar – 375 – 385 

Övriga rörelsekostnader – 33 – 27 

Summa rörelsekostnader – 17 431  – 12 382 

   

Rörelseresultat 151 (851) 646 (653) 

 

151 Mkr är det resultat som AAK måste rapportera in i sin koncerns resultaträkning enligt 

IAS 39. Skulle AAK inte rapportera enligt IAS 39 skulle deras resultat förändras. Exklusive 

IAS 39 effekter skulle AAK rapportera ett rörelseresultat på 851 Mkr för 2008. 

 

5.7.6 AAK, derivat som klassificeras som finansiella instrument 

Tabell 9 Finansiella instrument, AAK årsredovisning 2008, s.63 

 

AAKs finansiella derivat hade alltså en värdeförändring på ca -150 Mkr för 2008 vilket inte 

förklarar den stora IAS 39 effekt bolaget hade under 2008, då denna värdeförändring också 

ingår i deras operativa resultat. Jan-Ove Aspeblad förklarar: 

 

”IAS 39 effekten är inte värdeförändringen av de finansiella instrumenten utan effekten av att 

vi inte få ta med värdeförändringen på gjorda försäljnings- och inköpsavtal. Under hösten 

2008 halverades nästan råvarupriserna vilket gör att värdet (priserna på försäljningsavtalen) 

Mkr  2008 2007  

Finansiella instrument Tillgång Skuld Tillgång Skuld Minskning 

Råvaruderivatkontrakt 584 665 160 78 

– ca 150 Valutakontrakt 276 252 27 28 

Räntekontrakt 22 24 14 1 

Summa 882 941 201 107  
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på kontrakten är långt högre än dagen priser. Då AAK hela tiden säkrar sina råvarupriser gör 

det att man säkrat av denna prisrisk med antingen fysiska köp som ej heller marknadsvärderas  
eller råvaruderivat som måste marknadsvärderas eller redan realiserats”. 

 

5.7.6 AAKs nyckeltal 

Tabell 10 Nyckeltal, AAK årsredovisning s. 5 

Nyckeltal 

Inklusive IAS 39 Exklusive IAS 39 

2008 2007 2008 2007 

Vinst per aktie 0,04 7,67 10,80 8,53 

Rörelseresultatmarginal 1 % 5 % 5 % 5 % 

Avkastning på eget kapital   15,30 15,30 

Avkastning på operativt resultat   11,00 10,90 

Soliditet   25 % 28 % 

 

Eftersom inte AAK tillämpar säkringsredovisning får de problem då de tar fram nyckeltal. 

Genom att redovisa två olika nyckeltalen så kan bli svåra att förstå för intressenten när de ska 

analysera årsredovisningen. I AAK årsredovisning saknas en del nyckeltal som inkluderar 

IAS 39 effekter, vilket bidrar till att de blir svårare att tolka företagets ställning. Det innebär 

även att jämförelser med andra företags nyckeltal blir svårare eller i vissa fall omöjliga. Den 

externa resultat- och balansräkningen görs enligt IAS 39 och justeringen av resultaträkningen 

leder inte till problem vid analysering men det saknas en operativ balansräkning. 
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6 Analys 

I detta kapitel har författarna analyserat utifrån empirin och återkopplingar till de 

redovisningsreglerna i del tre. Slutligen ger författarna sin syn på hur IAS 39 bör utvecklas 

och förbättras i framtiden. 

 

6.1 Riskhantering 

Att använda säkringar handlar i grund och botten om att skydda sig mot risker. Men eftersom 

AAK upplever stora fluktuationer i sina resultat så är det lätt för en intressent att missförstå 

deras rapporter. Det kan innebära att intressenter istället uppfattar att företaget tar för stora 

risker, eftersom resultatet kan förändras mycket vid jämförelse av deras rapporter. De 

finansiella rapporterna visar alltså på ett bra sätt i vilken utsträckning man skyddar sig mot 

risker, eftersom man inte kan uppnå den stabilitet som företag som får säkringsredovisa 

uppnår.  

6.2 Tillämpning av säkringsredovisning 

Utifrån studien så kan man se tydliga effekter på resultat, balansräkningen och nyckeltal i 

redovisningen för AAK, då koncernen inte tillämpar IAS 39. Svårigheterna för just AAK att 

uppnå kraven har visat sig vara för kostsamt och kräver för mycket arbete. Vattenfall upplever 

dock inte samma problematik. Det kan dels förklaras i de typer av säkringar man gör men 

också på företagets storlek. Då företaget är större än AAK har de större resurser till arbetet 

med säkringsredovisning. Det mer storskaliga arbetet, som innebär en lägre kostnad och 

arbetsbörda relativt, kan vara en förklaring till att problematiken inte uppstår här. 

6.3 Affärsbeslut på inköps- och försäljningskontrakt 

AAK har i och med de nya IAS 39 reglerna delvis fått ändra sitt sätt att arbeta med finansiella 

säkringar. Koncernen försöker att arbeta med mer fysiska inköp för att slippa 

marknadsvärdera sina elprissäkringar genom att bara göra avtal om fysiska leveranser av el. 

För Vattenfall har de inneburit att de har fått sätta mer fokus på inbäddade derivat.  

Vad det gäller huruvida IAS 39 påverkar affärsbeslut så kan man utifrån studien se att AAK 

använder sig av kortare avtal till sina kunder för att minska deras riskexponering och har inte 

tappat kunder beroende på detta. Enligt Jan-Ove att det har haft en mer positiv effekt än 

negativ. Detta handlar dock om deras resultat och inte om att deras rapporter är mer 

rättvisande för intressenter. För Vattenfall så har IAS 39 inte påverkat deras i beslut i större 

skala, bortsätt från att de har fokusera mer på inbäddade derivat. De menar dock att företaget 

inte har behövt ändra sitt sätt att arbeta i stort och de upplever inte alls samma problematik 

som AAK. Det visar att företag som uppfyller kraven för säkringsredovisning tar tvingats till 

mindre förändringar på grund av det nya regelverket. Ett problem som författarna upplever är 

att de nya redovisningsreglerna har medfört att företagen har gjort små eller stora förändringar 

i hur de bedriver sin verksamhet. Vi upplever att redovisningsreglerna som företagen följer 

endast ska visa deras ställning, på ett ekonomiskt rättvisande sätt. I dagens läge tvingar istället 

reglerna företagen till förändringar i arbetet, istället för att bara mäta resultat och så vidare.  

 

6.4 Rättvisande bild 

Vattenfall och AAK har skiljda uppfattningar när det gäller hur redovisningen av säkringar 

ger en rättvisande bild av företagets ställning. Vattenfall upplever att deras finansiella 

rapporter ger intressenterna en rättvis bild av företaget. Enligt författarna innebär detta dock 

ett tydligt problem. När rapporterna jämförs med företag som inte säkringsredovisar så kan 
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den rättvisande bilden istället bli missvisande. Vi anser alltså att en rättvisande bild endast kan 

fås då två företag som uppfyller kraven för säkringsredovisning. Detta gäller även om AAK 

skulle jämföras med ett liknande företag. Att jämföra deras rapporter med ett företag som 

säkringsredovisar ger en skev bild av verkligheten. Genom att företagen på marknaden inte 

har samma principer i redovisningen så uppkommer inte den harmonisering och förenklade 

jämförbarheten som det nya regelverket i grunden strävar efter. 

6.5 Författarnas analys av årsredovisningar och förklaringar 

En viktig del för intressenter är att förstå årsredovisningen. Därför har författarna analyserat 

företagens årsredovisningar och redogjort de synpunkter vi har samt förändringar som behövs 

göras för att få visa en mer rättvisande bild av koncernerna. 

6.5.1 AAK 

AAK tillämpar inte IAS 39 i sina operativa kommentarer men fullt ut i all annan rapportering. 

Eftersom man inte använder sig av säkringsredovisning får man stor skillnad mellan det 

operativa rörelse resultatet (851 Mkr) och det enligt IAS 39 på (151 Mkr)
101

. 

Det operativa resultatet ger en bra bild av hur verksamheten går men nästan all annan 

ekonomisk rapportering från AAK visar inte en rättvisande bild över den ekonomiska 

utvecklingen i företaget, vilket gör det svårt för intressenter att tolka den ekonomiska 

informationen. 

Om tillämpning av IAS 39 för AAK ger en så felaktig bild borde man lämna ut mer finansiell 

information som visar ett fullständigt resultat och balansräkning enligt deras interna operativa 

rapportering. AAK blandar IAS 39 med sin operativa rapportering vilket gör att bolaget är 

svårt att analysera och jämförbarheten med konkurrenter blir mer invecklad.  

6.5.2 Vattenfall 

Vattenfall har en mer lättförståelig redovisning av sin riskhantering samt redovisar såväl 

värdet och förändringen av reserven för kassaflödessäkringen. De visar även hur stor del man 

säkrat in på olika marknader och även ineffektiviteten för säkringar som tas direkt i 

resultaträkningen. Då resultatet på de ineffektiva säkringarna är relativt så ser Vattenfall ut ha 

en rapportering som visar en sann bild av den underliggande lönsamheten då de följer IAS 39. 

Jämfört med AAK har de dock mycket lägre prissäkringsgrad då de 2009 beräknas ligga på 

närmre 80 % i Norden och ca 80 % i Centraleuropa, vilket gör att de troligen har en större 

andel prisspekulation i sitt resultat än AAK.
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7 Slutsats 

 

I detta kapitel redogör författarna vad resultatet blivit på den frågeställning som gjordes i det 

inledande kapitlet av uppsatsen. 

 

Studien har visat på hur hanteringen av risker skiljer i företag beroende på om de uppfyller 

kraven för säkringsredovisning eller inte. Det har visat sig att de inte bara kan leda till 

förändringar i vilka typer av säkringar som görs, utan även skillnader i positiva och negativa 

effekter för företagen. Kraven som ställs på företagen har alltså medfört att redovisningen inte 

enbart mäter hur företagets ställning är, utan även förändrar deras sätt att agera. Detta är en 

viktig aspekt enligt författarna. Det visar på att de nya reglerna medför negativa effekter 

utöver de positiva effekter som de harmoniserade redovisningsstandarderna syftade till.   

 

Anledning till att AAK väljer att avvika från IAS 39 beror på att kraven inte kunde uppfyllas 

på ett effektivt sett. Det innebär alltså att kostnaden och tiden det tar för att kraven ska 

uppfyllas inte är skälig utifrån nyttan. De tvingas alltså på så sätt att redovisa sina säkringar på 

ett sätt som de själva inte anser mest lämpligt. Det innebär problem när det kommer till att ge 

rapporter som ger en bra bild av hur verksamheten går. Vidare ger det svårtolkade rapporter 

och gör jämförelser med andra företag som tillämpar säkringsredovisning problematisk ur ett 

intressentperspektiv. Författarna upplever att det inte endast kan ge ett resultat som inte 

speglar verkligheten, utan även ger en skev bild av AAKs riskhantering. Detta baserar vi 

framförallt på att då en intressent analyserar en rapport med stora skiftningar i resultaten, så 

upplevs företaget som allt för risktagande.  

 

Den andra frågställningen är om redovisningen enligt IAS 39 ger rättvisande bild av 

företagens resultat. Genom att företaget inte får redovisa på samma sätt som ett 

säkringsredovisande företag så medför det att bilden av företaget förändras markant. Alltså 

skulle deras finansiella rapporter visa en jämnare och mer rättvisande om kraven för 

säkringsredovisning varit förenklade och hade tillämpats. Utöver att deras rapporter i sig ger 

en skev bild av verksamheten så leder deras sätt att redovisa till att jämförbarheten med andra 

företag försämras. Det leder alltså till att harmoniseringen som de nya standarderna syftar till 

inte fungerar på ett tillfredställande sätt och att jämförbarheten blir problematisk, när det 

gäller säkringsredovisning.   

 

Vattenfall tillämpar säkringsredovisning och får inga signifikanta kostnader eller arbetsmängd 

för kunna uppfylla de krav som IAS 39 ställer, i form av dokumentationskrav och 

effektivitetsmätning. Deras resultat stämmer bra med vad de redovisar enligt IAS 39 då de 

kan säkra de mesta inom säkringsreserven. Deras rapporter ger en rättvisande bild av 

företagets ställning och är lättare att jämföra med liknade företag eftersom huvuddelen av till 

exempel deras konkurrenter även säkrar enligt kraven för säkringsredovisning.  

7.1 Förslag till ändringar i IAS 39 

Av de resultat som författarna fått fram i analysen så menar vi att IAS 39 inte är fulländad och 

behöver förändras i vissa avseenden. Därför har författarna gjort förslag till förändringar i IAS 

39. 

Bolag som tillämpar flödessäkringar visar inte alltid hur mycket vinst/förlust de gör på 

beroende på vid vilka tidpunkter de gör sina säkringar. Genom att säkra in elpriserna då de 

står som högst kan de säkra in högre intäkter jämfört med att vänta till den verkliga 

försäljningen sker. 
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För läsaren vore det bra om Vattenfall också visade motsvarande resultat på sin 

säkringsverksamhet, nu visar de bara resultatet av säkringarna som inte kvalificerar till 

säkringsredovisning. Då de har en Tradingverksamhet följer de säkert upp detta resultat 

internt men då genom att tillämpa en fullständig marknadsvärdering likt AAK. 

Om företag som AAK skulle få använda fullständig marknadsvärdering i sin rapportering av 

alla delar skulle visa en mycket mer rättvisande bild av den finansiella utvecklingen i många 

företag som sitter i samma situation som AAK som inte tillämpar säkringsredovisning men 

var produkter prissätts säljs med bas av råvarubörser. I AAKs fall utgör råvaran upp till 80 % 

av priset till kund och för såväl för försäljningskontrakt som för fysiska inköp regleras de som 

derivat ifall kontrakten av någon anledning inte tas ut.   
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8 Sanningskriterier 

Reliabilitet och validitet utgör grunden för utvärderingen av kvantitativa undersökningar. En 

kvalitativ undersökning skiljer sig på många sätt från den kvantitativa, till exempel att fokus 

inte ligger på att mäta ett fenomen.
103

 Oavsett vilken metod en studie bygger på vid 

datainsamlingen, måste alltid den utvunna informationen granskas kritiskt. Först efter att 

informationen granskats kan graden av giltighet och tillförlitlighet fastställas.
104

 

8.1 Validitet 

Validiteten (giltigheten) är ett mått på hur starkt stödet i datasamlingen är för 

uppsatsskrivarnas tolkningar av informationen. Måttet visar alltså om data ”verkligen mäter 

eller beskriver det som författarna påstår och att tolkningarna bygger på data”.
105

 Studiens 

analys består av jämförelser mellan de redovisningsregler som finns och hur de tillämpas av 

företagen. Tillämpningen kan ses i de finansiella rapporter som företagen tar fram och via 

intervjuerna förklaras dessa rapporter ytterligare. Författarna anser att de kunskaper som 

universitetsstudier inom redovisning gett oss innebär goda kunskaper i att tolka 

årsredovisningar samt de redovisningsregler som finns. Det innebär att risken att våra 

tolkningar av dessa data skulle vara felaktiga är små.  

Vidare anser författarna att intervjusvaren inte är mer komplexa än den information som 

utvunnits ur årsredovisningarna. Det innebär att giltigheten för våra tolkningar av även den 

informationen är god.  

8.2 Reliabilitet 

Reliabilitet (tillförlitlighet) anger till vilken grad den insamlade informationen har påverkats 

av tillfälligheter vid insamlingen. Reliabel data ska alltså ge samma information oberoende av 

vid vilket tillfälle eller i vilken situation den är insamlad.
106

 Eftersom årsredovisningar 

upprättas efter det regelverk som finns samt godkänns av en revisor förutsätter författarna att 

informationen är tillförlitlig. Det innebär därför att tiden eller situationen för denna 

informationsinsamling inte påverkar innehållet. Den information som hämtats från 

intervjuerna anser vi även är reliabel. Vi grundar detta först och främst på att personerna som 

intervjuats har god insikt inom det specifika redovisningsområdet samt har lång erfarenhet. 

Vidare är de svar som ges framförallt förklaringar av de redovisningsregler som finns samt 

hur dessa hanteras på företaget. Därigenom är det högst troligt att de hade gett oss samma 

svar, även om intervjuerna gjort vid ett annat tillfälle.  

8.3 Generaliserbarhet 

För att uppnå god generaliserbarhet krävs det att ett representativt urval görs. På så sätt kan 

man mäta hur vida resultaten från en undersökning är representativ för andra personer som 

inte ingår i studien. Genom dessa mätningar kan man alltså studera hur vida resultaten säger 

något om övriga delar av samhället. Denna mätning är dock främst viktig för studier med en 

kvantitativ undersökningsmetod.
107

 En kvalitativ studie är inte lika lätt att generalisera till 

andra situationer. Det beror framförallt på antalet personer som deltar är få och att svaren 

därför inte antas representera en större grupps uppfattningar.
108
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Då undersökningarna görs på företag för att få information kring hur de använder sig av 

säkringar så kan fakta inte generaliseras för alla företag. Det är inte heller något som 

författarna anser viktigt eller strävar efter. Det är dock troligt att de personerna inom de olika 

företagen som är kunniga inom området skulle ge ungefär lika svar för hur de hanterar 

redovisningen. På så sätt hävdar författarna att generaliserbarheten för den enskilda personens 

svara i jämförelse med sina medarbetare är god.  
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10 Bilagor 

Frågeguide Peter Larsson Vattenfall 

 
I er årsredovisning i avsnittet ”Risker och riskhantering” beskriver ni elpris- bränsle- 

och valutarisker samt vidare framkommer att ni tillämpar säkringsredovisning för de 

derivat som är en effektiv säkring av underliggande exponering.  

 

Kan ni kortfattat beskriva lite mer hur ni hanterar marknadsvärderingen av finansiella 

derivat i förhållande till IAS 39 och hur stor andel av värdeförändringen av de 

finansiella säkringarna som kan hanteras inom säkringsreserven samt inom vilka 

områden ni har störst problem att uppnå säkringsredovisning? 

 

1) Marknadsvärdering sker i enlighet med Not 2, Redovisningsprinciper, Finansiella 

tillgångar och finansiella skulder, Allmänna principer vilket är i samma principer som 

gäller för den operativa rapporteringen.  

2) Huvuddelen av all värdeförändring av de finansiella säkringarna kan bokas till 

säkringsreserven 

3) Inga områden har identifierats   

 

Har säkringsredovisning gjort att ni måste ändra ert sätt att arbeta med finansiella 

säkringar? 

 

Nej 

 

Om Ja beskriv lite mer om konsekvenser positiva och negativa? 

Har tillämpningen av IAS 39 gjort att ni måste ändra ert sätt att göra affärer, främst 

gällande sättet att göra inköps och försäljningsavtal. 

 

Nej, men har inneburit ett ökat fokus på förekomsten av inbäddade derivat i denna typ av  

avtal.  

 

Anser ni att resultatrapporteringen enligt IAS 39 ger en rättvisande bild av koncernen? 

 

I huvudsak ja då nästan all värdeförändring kan bokas till säkringsreserven. 

 

Har ni en annan operativ rapportering där ni inte följer IAS 39? 

 

Ja 

 

Varför har ni det? (komplettering) 

 

Det beror på vad som avses med ”inte följer IAS 39”. Det jag avser är intern 

verksamhetsuppföljning inom e x Trading. 

 

Hur stor del av era operativa prisrisker anser ni er säkra med finansiella derivat? 

 

Huvuddelen (mer än hälften men mindre än 100%). Exempelvis är peak/off-peak risk svår att 

säkra fullt ut med finansiellt derivat. 
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Kan du förklara vad peak/off-peak risk är. (komplettering) 

 

De mest förekommande derivaten på e x NordPool avser baseload (samma effekt under 

tisdperiodens alla timmar). Dock finns det en profil på utbud och efterfrågan, ex under de 

timmar där efterfrågan är störst (kl 06-22, peak) är priset högre än övriga timmar. För e x 

försäljningsenheten uppstår en risk om de bara kan säkra sig med baseload kontrakt när 

uttaget av fysisk el varierar under dygnets timmar. 

 

Hade den andelen sett annorlunda ut om ni inte behövt tillämpa IAS 39? 

 

Nej 

 

Anser ni att IAS 39 bör förändras på något sätt? 
 

 Förenklas. 
 

Inom något särskilt område? (komplettering) 
 

Nej, generellt. 
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Frågeguide – Jan-Ove Aspeblad AAK 

 
I er årsredovisning sida 61 skriver ni inte tillämpar säkringsredovisning för de derivat 

som använts för säkring av underliggande exponering och använder er interna 

redovisning där ni inte tillämpar IAS 39 för att rapportera det operativa resultatet i 

koncernen samtidigt som ni också rapporterar en extern resultat- och balansräkning 

enligt IAS-39. 

 

Kan ni kortfattat beskriva varför ni inte följer IAS 39 i er operativa rapportering och 

valt att avvika från att följa IAS 39 även i er externa kommunikation.  

 

AAK arbetar i en marknad med små marginaler och med stora svängningar på såväl 

råvarupriser samt valutor och har sedan 1980-talet arbetat med finansiella derivat för att säkra 

all råvaru- och valutarisk på gjorda försäljningskontrakt. 

 

När IAS 39 infördes genomfördes ett stort projekt ihop med våra revisorer för att klara 

säkringsredovisning av såväl råvaror som valuta men resultatet från detta arbete blev att det 

inte gick att klara råvaruprisriskerna på ett bra sätt. Vi försökte under en kort period att arbeta 

med säkringsredovisning (flödessäkring) av valutan men det gav mycket mer arbete och 

kostade mycket pengar då antalet valutatransaktioner med bankerna blev 5 gånger så många. 

 

AAK försökte påverka reglerna för IAS 39 via sina revisorer och hade uppe ärendet i London 

men lyckades inte få igenom att även försäljnings- och inköpsavtal är att se som finansiella 

instrument då det finns klara regler mellan köpare och säljare hur man ekonomiskt skall 

reglera ifall men inte fullföljer sitt åtagande. 

 

Detta lyckades dock inte och AAK har därför valt att avvika från IAS 39 i sin rapportering 

och tillämpa full marknadsvärdering av även sälj- och inköpsavtal.     

 

Den externa resultat- och balansräkningen görs helt enligt IAS 39 och någon brygga till våra 

operativa resultat- och balansräkning visas ej i årsredovisningen.  

 

På sidan 68 finns en specifikation på värdet av finansiella instrument som netto minskat 

med ca 150 Mkr medan IAS 39 effekten är ca 500 Mkr. Kan ni förklara skillnaden? 

 

IAS 39 effekten är inte värdeförändringen av de finansiella instrumenten utan effekten av att 

vi inte få ta med värdeförändringen på gjorda försäljnings- och inköpsavtal. Under hösten 

2008 halverades nästan råvarupriserna vilket gör att värdet (priserna på försäljningsavtalen) 

på kontrakten är långt högre än dagen priser. Då AAK hela tiden säkrar sina råvarupriser gör 

det att man säkrat av denna prisrisk med antingen fysiska köp som ej heller marknadsvärderas 

eller råvaruderivat som måste marknadsvärderas eller redan realiserats. 

Under hösten 2008 realiserades många av råvarusäkringarna (förlust då priserna gick ned) 

vilket gör att det är svårt att bara titta på värdeförändringen av derivat för att se IAS 39 

effekten.  

 

Har IAS 39 gjort att ni måste ändra ert sätt att arbeta med finansiella säkringar? 
 

Vi försöker arbeta mer med fysiska inköp för att minska IAS 39 effekten och har gör bara 

avtal om fysisk leverans av el för att slippa marknadsvärdera våra elprissäkringar. 
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Vi försökte klara säkringsredovisning av valutan och byggde om våra system för att klara 

detta men det blev för dyrt och behöver bygga om systemen igen för att ytterligare kunna 

minska antalet transaktioner. 

 

Ingen av dessa åtgärder har varit positiv 

 

Har tillämpningen av IAS 39 gjort att ni måste ändra erat sätt att göra affärer, främst 

gällande sättet att göra inköps och försäljningsavtal? 

 

Ja vi gör inte längre lika långa avtal med våra kunder vilket gjort att vi minskat vår 

riskexponering men samtidigt också tappat en del affärer men denna punkt kan ses som 

positiv. 

 

Anser ni att resultatrapporteringen enligt IAS 39 ger en rättvisande bild av koncernen? 

 

Nej vi skulle vilja ha en fullständig marknadsvärdering av alla våra pris- och valutarisker så vi 

fick en rättvisande rapportering när det gäller såväl resultat- och balansräkning samt även 

förklaringsposterna i kassaflödesanalysen. 

 

Har ni en annan operativ rapportering där ni inte följer IAS 39? 

 

Ja, både när det gäller resultat och balansräkning samt förklaringsposterna i kassaflödet. 

 

Hur stor del av era operativa prisrisker anser ni er säkra med finansiella derivat? 

 

100 % när det gäller råvarupriser och valuta, ca 75 % när det gäller energipriser. 
 

Hade den andelen sett annorlunda ut om ni inte behövt tillämpa IAS 39? 

 

Nej 

 
Anser ni att IAS 39 bör förändras på något sätt? 

 

Ja, en fullständig marknadsvärdering av alla delar skulle visa en mycket mer rättvisande bild 

av den finansiella utvecklingen i många företag. 
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