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Sammanfattning  

Titel: Säkringsredovisning – Effekter av övergången till IFRS 9 på upprättarprocess och 

redovisningsprodukt 

Datum: 2012-06-03 

Ämne: Företagsekonomi 

Nivå: Kandidatuppsats 

Författare: Joakim Ericsson och Eric Runer 

Handledare: Gunilla Myreteg 

Problembakgrund och problemdiskussion: Enligt praktiker, revisorer och forskare är 

säkringsredovisning under IAS 39 överdrivet komplex, restriktiv och tidskrävande. Detta medför 

att redovisningen varit svår att tillämpa. Vidare ger det en diskrepans mellan den 

riskhanteringsstrategi som är ekonomiskt optimal och den som ger jämna redovisade resultat.  

Syfte: Studien undersöker effekterna av övergången från IAS 39 till IFRS 9 på 

upprättandeprocess och presentation av säkringsredovisning. 

Metod: Kvalitativ metod med semi-strukturerade intervjuer med revisionsbolagens specialister 

och redovisningspraktiker inom finansiella och icke-finansiella bolag. 

Slutsats: Övergången till IFRS 9 innebär att säkringsredovisningen blir mer kvalitativ och 

användbar. Detta till följd av att många regler och hinder för tillämpning av säkringsredovisning 

tas bort. Detta medför att företag i upprättarprocessen i ökad uträckning kan fokusera på 

riskhanteringen istället för att lyckas kvalificera sig för säkringsredovisning.  

Nyckelord: IAS 39, IFRS 9, Säkringsredovisning, säkringsverksamhet, kvalitativa egenskaper, 

riskhantering 
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1. Inledning 

1.1 Ett ökat fokus på risker och dess hantering 

Den nuvarande finansiella krisens effekter har genererat ett stort fokus på organisationers risker 

och riskhantering. Risker av alla olika slag ska belysas och hanteras för att på så sätt minskas. 

Företag har därför i ökad utsträckning börjat säkra olika typer av risker i sin verksamhet, för att 

minska företagets risktagande i sin helhet (Barlev & Haddad, 2003; Glaum & Klöcker, 2011). 

Under 1980-talet utvecklades de finansiella marknaderna kraftigt, vilket möjliggjorde en bred 

utveckling av företags säkringsverksamhet (Trombley, 2003). Riskhanteringen och 

säkringsverksamhet ska integreras i företagets finansiella rapporter, vilket görs med 

säkringsredovisning. Säkringsredovisningen kopplar ihop olika risker med respektive säkring i 

syfte att balansera ut redovisningseffekterna. (PwC, 2005). 

Den finansiella marknadens utveckling har också möjliggjort en redovisningsrevolution där 

värderingar till historiska kostnader har förbyts mot redovisning till verkligt värde, det vill säga en 

värdering satt på en marknad. Redovisning till verkligt värde har under den finansiella krisen fått 

kritik för att generera procykliska effekter, vilket aktualiserat säkringsredovisningens relevans, då 

dess tillämpning kan minska redovisningens procykliska effekter (Dunne et al, 2003; Laux & 

Leuz, 2009; Halling, 2009; Hughen, 2010). Men verkligt värde och dess volatila effekter kan också 

anses återspegla verkligheten (Kanodia et al., 2000). Redovisning till verkligt värde tydliggör 

ledningens prestation vilket ökar fokus på dess roll som både upprätthållare och förvaltare av 

aktieägarnas kapital. Detta medför ökade incitament för säkringsaktiveter i syfte att minska 

företagets risktaganden (Barlev & Haddad, 2003). Mer stabila resultaträkningar minskar företagets 

riskpremie i investerares ögon, (Michelson et al., 1995; Dichev and Tang 2009) vilket ökar 

företagets värde (Allayannis and Weston, 2001). 

Praktiker, revisorer och forskare menar att säkringsredovisningen under IAS 39 är överdrivet 

komplex, restriktiv och tidskrävande (Osterland 2000; Pollock 2005; Glaum & Klöcker, 2011). 

Detta medför att redovisningen varit svår att tillämpa (Norris, 2005). I många fall har en säkring 

en god reell effekt som minskar fluktuationen i reella ekonomiska termer. Men om den inte 

uppfyller kraven för säkringsredovisning kommer den värderas till verkligt värde, vilket ökar 

fluktuationen i det redovisade resultatet, (Revsine et al., 2002) då den redovisas som en spekulativ 

position (Hughen, 2010). Detta har olyckligtvis medfört en diskrepans mellan den 

riskhanteringsstrategi som är den ekonomiskt optimala och den som ger jämnast redovisade 

resultat (Revsine et al., 2002; Hughen, 2010; Glaum & Klöcker, 2011).  

Anledningen till många av IAS 39 standardens brister och regelfokus kan härledas ur dess 

uppkomst. IAS 39 var en snabblösning när International Organization of Securities Commissions 

(IOSCO), utmanade International Accounting Standard Board (IASB), att om de skulle uppföra 
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en heltäckande standard skulle de rekommendera sina medlemmar att acceptera den vid notering 

på utländsk marknad. Detta skulle innebära att bolag som vill notera sig på dubbla marknader, 

inte behöver tillämpa redovisning efter två typer av redovisningsstandarder. Vid denna tidpunkt 

var det bara USA som hade en relativt heltäckande standard på finansiella instrument. Därför 

utgick IASB från den standarden vid skapandet av IAS 39, med några justeringar för att anpassas 

till de europeiska marknaderna. Därför blev IAS 39 betydligt mer regelbaserad än de övriga mer 

principbaserade IAS-standarderna. Många av dessa regler är fokuserade på att hindra missbruk av 

standarden, vilket skapat många problem vid dess tillämpning (Walton 2004; Marton, 2008; 

Glaum & Klöcker, 2011). 

 

”Those of you who have read the standard on financial instruments (IAS39) and understood it 

have not read it properly.” Sir David Tweedie, Ordförande IASB (IASB, 2010B) 

 

1.2 Utveckling av en ny redovisningsstandard 

IASB har under flertalet år arbetat med övergången från International Accounting Standards 

(IAS) till International Financial Reporting Standards (IFRS) i syfte att harmonisera redovisning 

mellan EU-länderna, som tidigare utvecklats och styrts nationellt, vilket medfört stora skillnader i 

hur redovisningen bedrevs (Marton, 2008). Under år 2008 fick utvecklingen av en ny IFRS-

standard för finansiella instrument högsta prioritet, som en reaktion på den finansiella krisen 

(Glaum & Klöcker, 2011). Säkringsredovisningen har sedan introduktionen av IAS 39 mognat 

och dess effekter och möjligheter till manipulering har bättre kartlagts och därför kommer många 

av de regler som funnits för att hindra missbruk justeras. I december år 2010 publicerade IASB 

en ”exposure draft” för hur generell säkringsredovisning kommer att se ut under IFRS 9. IASB:s 

syfte med förändringen är att säkringsredovisning ska få en mer tydlig koppling till riskhantering. 

Detta ska bidra till mer användbar information och skapa en mer objekt-baserad applicering av 

säkringsredovisning, samt åtgärda tidigare svagheter och inkonsistenser i IAS 39 (IASB, 2010A). 

En förhoppning med förändringen är att säkringsverksamhetens fokus ska flyttas från att sträva 

efter att kvalificera sig för säkringsredovisning till att försöka minimera de faktiska riskerna 

(Gillard & Goind Ram, 2011). IFRS 9 kommer vara mera principbaserad än IAS 39 vilket ger ett 

större utrymme för professionella bedömningar hos upprättaren vilket förenklar upprättandet av 

redovisningen (Bennet et al, 2006; Benston et al, 2006; Wüstemann & Wüstemann, 2010).  Även 

om utvecklingen av standarden ännu befinner sig i ett tidigt stadie, är ett ”exposure draft” en 

tydlig indikation på hur framtidens standard kommer se ut.  

 



 
 

3 
 

1.3 Frågeställningar 

 Vilka effekter har övergången från IAS 39 till IFRS 9 på redovisningsprodukten 

avseende de kvalitativa egenskaperna? 

 Hur påverkar övergången från IAS 39 till IFRS 9 upprättarprocessen vid tillämpning 

av säkringsredovisning? 

1.4 Syfte  

Studien undersöker övergången från IAS 39 till IFRS 9 effekter på upprättandeprocessen och 

presentation av säkringsredovisning. 

1.5 Tidigare forskning om övergången och studiens bidrag 

Det finns begränsat med forskning om vilka effekter som övergången från IAS 39 till IFRS 9 

kommer ha på tillämpning av säkringsredovisningen. Detta beror troligtvis på att arbetet med 

utvecklingen av den nya säkringsredovisningsstandarden är i ett tidigt skede, där forskare inte 

hunnit publicera de studier som undersöker förändringens effekter. Två stycken studentuppsatser 

på kandidatnivå har dock identifierats.  

Bergenholt & Pölkkö (2011) har gjort en innehållsanalys av ”comment letters” för att undersöka 

praktikers attityd till förändringen. Deras slutsats är att praktiker är mycket positiva till ”exposure 

draften” då den åtgärdar många av bristerna i IAS 39 och därför underlättar tillämpningen av 

säkringsredovisning. Blomkvist & Lindau (2011) har gjort en fallstudie på en svensk storbank och 

applicerat teorier om princip- och regelbaserade standarder på förändringen. Deras slutsats är att 

IFRS 9 standarden kommer bli mer principbaserad, men även framgent kommer innehålla 

flertalet regler. De menar att möjligheten att tillämpa säkringsredovisningen kommer att öka, men 

att förändringen av standarden inte kommer innebära några stora förändringar i hur banken 

bedriver sin säkringsverksamhet. 

Eftersom standarden fortfarande är under utveckling kan studien ge ett praktiskt bidrag till hur 

redovisningsspecialiseter och redovisningspraktiker i näringslivet ser på effekterna av föreslagen i 

”exposure draften”. Detta utefter hur den påverkar upprättarprocess och redovisningsprodukt. 

Studien beskriver förslagens effekter, därför kan standardsättare anpassa förslagen i den 

reviderade ”exposure draften” om effekterna inte var de som eftersträvades. Eftersom studien 

utvärderar förändringen utifrån det konceptuella ramverket och tidigare forskning bygger vi 

vidare på Bergenholt & Pölkkö genomgång om praktikers attityd. Vidare kommer studien ge ett 

teoretiskt bidrag i hur redovisningsstandards inverkar på säkringsverksamheten då vi undersökt 

hur föreslagna IFRS 9 standarden kommer påverka hur företag bedriver säkringsverksamhet. 
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1.6 Disposition 

1. Inledning 
Studiens problembakgrund, problemdiskussion, syfte, 
frågeställning och tidigare forskning om övergången 
samt studiens bidrag 

 

2. Säkringsredovisning 
Vad är säkringsredovisning, vanligaste risker att säkra 
och en jämförelse mellan säkringsredovisning under 
IAS 9 och IFRS9 

 

3. Tidigare forskning 
Redovisningsstandards inverkan på riskhantering. 
Upplysningar om riskverksamhet. Resultatmanipulering 
och princip- och regelbaserade standards. 

 

4. Konceptuella 
ramverket 

Vad är redovisningens syfte?  Vad gör redovisning 
kvalitativ? Kritik mot ramverket. 

 

5. Studiens metod 
Hur har insamling och bearbetning av studiens primära 
källdata gjorts och hur har det operationaliserats. 

 

6. Intervjuresultat 
Specialister och praktiker syn på förändringen från IAS 
39 till IFRS 9. 

 

7. Analys 
Applicering av kvalitativa ramverket och tidigare 
forskning på intervjuresultatet. 

 

8. Slutsats 
Vad studien har kommit fram till och förslag till vidare 
forskning. 

Figur 1: Studiens disposition 
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2. Säkringsredovisning 

2.1 Vad är säkringsredovisning? 

Säkringsredovisningen är en frivillig redovisningsmetod som ger möjligheten att redovisa en 

finansiell tillgång med en annan metod än den som vanligtvis tillämpas. Syftet är att möjliggöra 

för företag som bedriver säkringsverksamhet att kunna koppla ihop en säkrad post (en tillgång 

eller skuld som innehåller en risk) med ett säkringsinstrument och på så sätt balansera ut dess 

effekter i den finansiella rapporteringen. Ett säkringsinstrument är ett finansiellt instrument vars 

värdeutveckling sker i motsatt riktning jämfört med den säkrade posten. Säkringsredovisningen 

möjliggör så att den säkrade posten och säkringsinstrumentet redovisas efter samma metod och 

därmed under samma period vilket minskar fluktuationen i resultaträkningen. Om en 

säkringsverksamhet skulle redovisas efter de generella standarderna skulle en säkrad tillgång eller 

skuld ofta värderas till historisk anskaffningsvärde, medan det finansiella instrument som utgör 

säkringen skulle värderas till verkligt värde. Detta skulle medföra en ökad fluktuation i 

resultaträkningen, trots att den reella ekonomiska volatiliteten skulle minska (PwC, 2005). 

2.2 Vanliga risker att säkra 

2.2.1 Valutasäkringar 

Valutarisker kan delas in i två olika typer av risker: transaktionsexponering och 

omräkningsexponering. Transaktionsexponering är den risk som uppstår när ett företag engagerar 

sig i transaktioner med utländsk valuta. Risken innebär att värdet på en framtida transaktion, 

kontrakterad eller prognostiserad, kan förändras på grund av en att valutakursen fluktuerar. Det 

kan t.ex. vara en betalning av en leverantörsskuld där växelkursen förändras under kreditperioden 

(Ericsson, 2010). Omräkningsexponeringen är den risk som finns i koncerner när de 

växelkursjusterar utländska dotterbolags resultat- och balansräkningar från lokal valuta till 

koncernens redovisningsvaluta. (Jonasson, 1999). 

2.2.2 Räntesäkringar 

Företag som innehar räntebärande tillgångar eller skulder utsätts för den risk som ett förändrat 

ränteläge innebär. Risken kan delas in i verkligt värderisk och kassaflödesrisk (Bierman et al., 

1991). Verkligt värderisken kan exemplifieras med en räntetillgång som har fast ränta. Det 

verkliga värdet på räntetillgången kommer att fluktuera när marknadsräntorna förändras eftersom 

tillgången är bunden till den fasta räntan och inte anpassas efter marknadsräntorna. 

Kassaflödesrisk finns hos tillgångar med rörlig ränta, när marknadsräntorna förändras kommer 

tillgångens avkastningsränta förändras (Jonasson, 1999). Det finns flertalet olika räntederivat som 
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kan användas i säkringsverksamhet såsom ränteswappar, ränteterminer, räntetak och forward rate 

agreements (Hull, 2009). 

2.2.3 Råvaru- och energisäkringar 

Råvaru- och energisäkringar görs av inköpande företag för att säkra sig mot ökade priser såväl 

som att producenterna säkrar sig mot prisfall. Inga fysiska leveranser av råvaror eller energi görs, 

utan istället betalas mellanskillnaden kontant till säkringstagaren (Ramirez, 2007). 

2.3 Förändringar i säkringsredovisningsstandarden 

Redovisning under IAS 39 har fått kritik för att relationen mellan den reella riskhantering och 

säkringsredovisningen har varit för svag. Detta har skapat svårigheter att tillfredställande tillämpa 

säkringsredovisning (Ernst & Young, 2011).  Enligt den ”exposure draft” som publicerades 

december år 2010 ska säkringsredovisningen få starkare anknytning till 

riskhanteringsverksamheten, fler typer av instrument ska kvalificera sig för säkringsredovisning 

och redovisningen ska bli mer praktiskt genomförbar (Ernst & Young, 2011). Ambitionen var att 

säkringsredovisningsdelen av IFRS 9 i praktiken ska användas år 2013, vilket nu skjutits upp till år 

2015. Även det uppdaterade ”exposure draft” på generell säkringsredovisning har skjutits upp 

(IASB, 2010A: IASB, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Tematisk indelning av upprättarprocess och redovisningsprodukt 

 

2.4 Kvalificering för initial säkringsredovisning 

2.4.1 Säkrade poster 

En säkrad post är en redovisad tillgång eller skuld, ett bindande åtagande om framtida 

transaktion, en mycket trolig förväntad transaktion eller en nettoinvestering i en utländsk 

affärsverksamhet. Endast tillgångar, skulder och bindande åtaganden vilka inkluderar en extern 

part kan säkringsredovisas. För finansiella tillgångar och skulder är det möjligt att välja att bara 
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säkra en del av risken med avseende på verkligt värde. Icke-finansiella tillgångar måste dock 

under IAS 39, säkras i sin helhet med avseende på verkligt värde, bortsett från valutarisken, då 

den enklare kan identifieras (FAR SRS, 2011). Möjligheten att säkra flera olika typer av poster 

utökas under IFRS 9. Aggregerade exponeringar, det vill säga kombinationer av exponeringar och 

derivat, kommer kunna kvalificera sig som säkringspost. Detta underlättar då företag är ofta 

involverade i transaktioner som resulterar i såväl ränterisker som valutarisker. Trots att dessa 

exponeringar kan bli hanterade enhetligt använder företag olika strategier för riskhantering 

gällande ränterisker och valutarisker. Även om en aggregerad exponering skapas genom att 

inkludera ett instrument som har samma egenskaper som ett derivat bör det i sig inte hindra 

beteckningen av den aggregerade exponeringen som en säkrad post (IASB, 2010A). 

Valmöjligheten att välja vilka riskkomponenter som ska säkras kommer inte längre styras av 

huruvida helheten är en finansiell eller icke-finansiell tillgång. Om riskkomponenterna kan separat 

identifieras och tillförlitligt mätas räcker det för att kvalificera en enskild komponent som säkrad 

post (IASB, 2010A). 

2.4.2 Säkringsinstrument 

Under IAS 39 finns många begränsningar och krav för vilka typer av instrument som är 

kvalificerade som säkringsinstrument (Ernst & Young, 2011). Derivat kan användas som 

säkringsinstrument, exkluderat vissa optioner, givet att det engagerar en extern part. I många fall 

har ett derivat ett verkligt värde som i sin helhet utgör säkringsinstrumentet. Ett och samma 

säkringsinstrument kan emellertid nyttjas för flera olika typer av risker givet att de säkrade 

riskerna tydligt identifieras och belägg för säkringens effektivitet finns samt möjligheten att 

koppla de olika riskerna till säkringsinstrumentet. En kombination av flera, eller delar av flera, 

derivat kan utgöra ett säkringsinstrument (FAR SRS, 2011). Antalet säkringsinstrument som 

kvalificerar sig för säkringsredovisning kommer utökas under IFRS 9. Praktiskt taget alla 

finansiella tillgångar och skulder kommer kunna användas som säkringsinstrument givet att det 

värderas till verkligt värde via resultaträkningen och inkluderar en extern part. Detta innebär att 

även finansiella tillgångar och skulder som inte är derivat kan nyttjas som säkringsinstrument för 

alla typer av risker, och inte som tidigare endast vid valutarisk (IASB, 2010A). 

2.4.3 Krav för initiering av säkringsförhållande 

För att säkringsredovisning av ett säkringsförhållande ska få inledas under IAS 39 krävs att 

säkringsförhållandet ska vara dokumenterat och i linje med företagets strategi och mål med 

avseende på riskhanteringen. Säkringen ska bedömas vara effektiv genom hela 

säkringsförhållandets livstid, säkringen ska vara effektiv sedan senaste säkringstillfälle och ska 
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därtill kunna mätas tillförlitligt (FAR SRS, 2011). Under IFRS 9 kommer endast mindre 

förändringar göras, där utökad dokumentation av säkringsförhållandet krävs, där det exempelvis 

ska redogöras för vilka risker som säkras och hur effektiv säkringen förväntas bli (IASB, 2010A). 

2.5 Effektivitet och effektivitetstester 

2.5.1 Effektivitetskrav 

Under IAS 39 tilläts säkringsredovisning enbart om säkringen var effektiv både prospektivt och 

retrospektivt. En säkring ansågs mycket effektiv om dess motverkande förändring var mellan 80-

125 % (FAR SRS, 2011). De föreslagna effektivitetskraven under IFRS 9 har ingen tydlig 

gränsdragning utan ett säkringsförhållande ska ge en neutral resultatpåverkan och minimera 

säkringens ineffektivitet samt förväntas uppnå medvetna motverkande förändringar hos 

säkringsinstrumentet. Endast den ineffektiva delen av säkringen ska sedan realiseras i 

resultaträkningen, till skillnad från IAS 39, där hela säkringen realiserades i resultaträkning om 

den inte uppfyllde effektivitetskravet om 80-125% (IASB, 2010A). 

2.5.2 Effektivitetstester 

Effektivitetstester, vilka avgör huruvida en säkring är effektiv i sin relation till den säkrade posten, 

måste genomföras både på en prospektiv basis, före säkringsförhållande ingås, och retrospektivt 

vid rapporteringstillfällen för att kontrollera hur effektiv säkringsrelationen blev. Hur ett företag 

ska gå tillväga i de prospektiva effektivitetsbedömningarna är inget som IAS 39 beskriver, 

vanligtvis brukar en kvalitativ ansats göras där bedömning görs av nominella belopp, löptid, ränta 

och tidsperiod. Retrospektiva effektivitetstester genomförs ofta med regressionsanalys eller 

”dollar offset-metoden”. Denna bedömer förändringar i verkligt värde hos säkrade posten 

respektive säkringsinstrumentet (FAR SRS, 2011). Under IFRS 9 ska istället endast, vid 

säkringsförhållandets inledning, en objektivt baserad bedömning utföras vilket ska stärka länken 

mellan säkringsredovisning och ett företags riskhantering (IASB, 2010A). 

2.6 Avslutande och ombalansering av säkringsförhållande 

Vid tillämpning under IAS 39 ska ett säkringsförhållande avslutas om ett säkringsinstrument 

förfaller, säljs, avvecklas eller inlöses. Om säkringen inte längre uppfyller de kriterier som finns 

för att tillämpa säkringsredovisning, vilka redogjorts för under rubriken 

”Säkringsredovisningskrav för IAS 39”, ska säkringsförhållandet avbrytas med effekt från och 

med när förhållandet senast bedömdes som effektivt. Vid avveckling av den säkrade posten bryts 

också redovisningen, då inget säkringsförhållande finns. Ett företag kan också på frivillig basis 



 
 

9 
 

välja att inte längre säkringsredovisa ett säkringsförhållande, även om det kvalificerar sig för 

säkringsredovisning (FAR SRS, 2011).  

Under IFRS 9 ska ett företag när säkringsförhållandet inte längre uppfyller målen om effektivitet 

ombalansera säkringsförhållandet så att det återigen uppfyller säkringsförhållandets 

effektivitetskrav. Om ett företag förväntar sig att säkringsförhållandet kan misslyckas att uppnå 

effektivitet, kan företaget proaktivt ombalansera säkringsförhållandet (IASB, 2010A). Företag får 

endast upphöra med säkringsredovisning, efter försök till ombalansering, om säkringsförhållandet 

upphör att möta de kvalificerande kriterierna. Säkringsförhållandet ska reflektera företagets 

riskhanterings aktiviteter och får bara avvecklas om det inte längre reflekterar företagets 

riskhanteringsstrategi, det blir därför svårare att frivilligt avsluta en säkringsredovisning (IASB, 

2010A). 

2.7 Presentation och upplysningar 

Under IFRS 9 kommer antalet upplysningar utökas. Detta utöver de krav som redan beskrivs i 

IFRS 7, i vilken upplysningar kring finansiella tillgångar generellt återfinns. Företag ska även 

upplysa om riskhanteringsstrategier och hur den appliceras för att hantera risk, hur 

säkringsaktiviteter kan påverka framtida kassaflödens volym, timing och osäkerhet samt effekten 

som säkringsredovisningen har på företags finansiella rapporter. Förändringen av upplysningarna 

är en följd av att många användare av finansiella rapporter har uttryckt att nuvarande 

upplysningar inte är användbara (IASB, 2010A). 

Upplysningen om företags riskhanteringsstrategier ska kategoriseras efter riskexponeringstyp, och 

information ska delges så användare ska kunna förstå hur en risk uppstår, hur risken hanteras och 

om den säkras individuellt eller tillsammans med andra riskexponeringar. Även i vilken 

utsträckning risktypen säkras, det vill säga om alla risker av karaktären säkras eller den bara säkras 

i vissa sammanhang. Det ska beskrivas under vilken tidsperiod en säkringsrelation förväntas 

påverka resultatet och hur säkringsverksamheten påverkar en riskexponering, det vill säga hur 

risken ser ut när säkring finns. Men även hur en eventuell säkringsineffektivitet kan påverka 

säkringsrelationen (IASB, 2010A). 
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Skillnader mellan IAS 39 och IFRS 9 

  IAS 39 IFRS 9 

Riskhantering 
Inte nödvändigtvis kopplad till  
säkringsredovisningen mål 

Förväntas ligga mer i linje med  
säkringsredovisning 

Säkrade poster 

Många restriktioner; icke-finansiella poster 
kan endast säkras i sin helhet eller för 
valutarisk 

Risk komponenter som kan identifieras 
och tillförlitligt mätas kommer att vara 
berättigade, inklusive icke-finansiella 
poster 

Derivat är inte tillåtna som säkrade poster 
Kombinationer av derivat och  
icke-derivat är berättigade 

Säkringsinstrument 
Många begränsningar för vilka typer av 
säkringsinstrument som får tillämpas i 

säkringsrelationer 

Vissa begränsningar kommer mjukas 
upp; alla finansiella instrument som 
värderas till verkligt värde via 
resultaträkningen kommer få klassificeras 
som säkringsinstrument 

Interna derivat fortsatt förbjudna 

Effektivitetsbedömning 

Omfattande krav för retrospektiva och  
prospektiva tester 

Endast prospektiva tester krävs 

80-125% effektivitetskrav för att en säkring 
räknas som mycket effektiv 

80-125% regeln tas bort 

Förändringar i säkringsförhållandet 
resulterar i obligatorisk avslutning 

Förändringar i säkringsförhållandet kan 
resultera i ombalansering istället för 
avslutas 

Ineffektivitet 
Mäts på retrospektiv basis och redovisas i 
resultaträkningen 

Inga förändringar föreslagna 

Grupper och nettopositioner 

Flera begränsningar för grupper av 
bruttopositioner, många svårigheter i att 
uppnå säkringsredovisning 

Poster i bruttopositioner måste 
individuellt vara berättigade till 
säkringsredovisning och förvaltas på den 
grunden i riskhantering 

Grupper av nettopositioner inte tillåtna 
Grupper av nettopositioner tillåts ifall  
vissa villkor uppfylls 

Verklig värdesänkning 

Säkrad post justeras för att återspegla 
motverkande förändringen som uppnås 
genom säkringsförhållandet 

Effekten av säkringsredovisning kommer 
att reflekteras som en separat post i 
balansräkningen 

Förändringar i verkligt värde av säkrade 
posten och säkringsinstrumentet registreras i 
resultaträkningen 

Förändringar i verkligt värde av både 
säkrade posten och säkringsinstrumentet 
kommer att registreras i övrigt 
totalresultat, och all ineffektivitet 
kommer att överföras till 
resultaträkningen omedelbart 

Figur 3: Sammanfattning om skillnader mellan IAS 39 och IFRS 9.  
Källor: Ernst & Young (2011) s. 4, FAR SRS (2011) & IASB, (2010B) 



 
 

11 
 

3. Tidigare forskning 

3.1 Motiv att bedriva säkringsverksamhet 

Företag bedriver säkringsverksamheter för att behandla och reducera sin exponering mot risker 

som kan hota affärsverksamheten och för att jämna ut ekonomisk volatilitet mellan olika 

tidsperioder. Säkringsverksamheten medför dock administrativa kostnader för hantering av 

säkringar och säkringsredovisning (Ericsson, 2010).  

Det kan ifrågasattas huruvida ett företag med ett spritt aktieägande ska bedriva 

säkringsverksamhet alls, då finansiell teori menar att aktieägare genom portföljteori kan 

diversifiera bort de risker som är specifika för bolaget (Smith & Stulz, 1985; Froot et al. 1993; 

Hull, 2009). Men i många fall ägs inte företag utefter de mer sofistikerade portföljteorier som 

finansiella teorier genererar. Företagsledningen har ofta bättre kontroll över företagets risker än 

aktieägarna, men även stordriftsfördelar i att hantera dem (DeMarzo & Duffie, 1995; Hull, 2009). 

Företagsledningar är ofta av uppfattning att de har ett ansvar gentemot aktieägare att skydda 

dessa från oväntade utfall som kan leda till stora förluster (Trombley, 2003), eller till och med 

hota företagets fortlevnad (Smith & Stulz, 1985). Motiv till att bedriva säkringsverksamhet kan 

även vara att minska de förväntade kostnader som skulle uppstå vid en finansiell påfrestning 

(Borokhovich et al. 2004; Bartram et al. 2009). I många fall är säkerhetsverksamheten integrerad i 

affärsverksamheten, där säkringar kan ge företaget möjlighet att kunna göra 

investeringskalkyleringar genom att känna sin kostnadsstruktur och veta vilka priser, räntor eller 

växelkurser som olika transaktioner kommer ske till (Jonasson, 1999; Ericsson, 2010). 

3.2 Motiv att tillämpa säkringsredovisning 

Eftersom tillämpning av säkringsredovisning är frivilligt kan antas att företag gör någon typ av 

nyttokostnadsanalys för att väga nyttan mot kostnaden att tillämpa säkringsredovisning. Att 

bedriva säkringsverksamhet och säkringsredovisning minskar resultatvolatiliteten och gör 

resultatet mindre procykliskt, vilket ger ett flertal gynnsamma effekter. I många fall kan det vara 

negativt att ha stora variationer i resultatet, främst om bolaget är föremål för progressiv skatt eller 

icke-avdragsgilla förluster. Detta kan medföra att bolaget över tid får betala högre skatt på grund 

av riskernas konjunkturcykliska natur (Smith & Stulz, 1985; Healy and Wahlen 1999). Många 

företag är beroende av lånefinansiering där borgenären har ställt upp krav på vissa nyckeltal, så 

kallade ”covenanter”, såsom exempelvis soliditet eller resultatmått. Om dessa nyckeltal 

understiger uppsatta nivåer har borgenären rätt att hindra vissa typer av finansiella transaktioner, 

eller till och med säga upp lånet. Att bedriva säkringsverksamhet skulle då utjämna svängningarna 
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i dessa nyckeltal. Detta skulle minska risken för att ”covenanterna” bryts (Smith & Stulz, 1985; 

DeFond & Jiambalvo, 1994; Geczy et al., 1997; Becker et al. 1998). 

Resultatfluktuation är något företagsledningar eftersträvar att undvika, då det är förknippat med 

hög riskpremie för företaget, (Michelson et al., 1995; Dichev and Tang 2009) vilket minskar 

företagets värde (Bitner and Dolan, 1996; Allayannis and Weston, 2001). Volatilitet i 

resultaträkningen försvårar möjligheten för ledningen att regelbundet uppnå vinstmål (Graham et 

al, 2005). Investerares uppfattning är att företag med jämna resultatflöden har större möjlighet att 

regelbundet göra aktieutdelningar, vilket ger ett högre värde på företaget (Beidleman, 1973; Mian, 

1996). Banker och andra långivare anser att risker för konkurs och betalningsinställelse är lägre, 

vilket medger lägre finansieringskostnader (Trueman and Titman, 1988; Graham et al., 2005). 

Företags viktigaste resultatmål är att vara vinstdrivande, att åstadkomma vinsttillväxt samt uppnå 

analytikers prognoser (DeGeorge et al., 1999; Burgstahler & Eames, 2003; Graham et al. 2005). 

Ledningen fokuserar också på att möta analytikers förväntningar för att maximera egen 

kompensation, då misslyckande att göra så ofta leder till lönesänkningar för verkställande 

direktörer (Matsunaga and Park, 2001). Studier över flertalet geografiska marknader antyder att 

resultaträkningsstabilitet är eftersträvansvärt i hela världen (Craig & Walsh, 1989; Beattie et al., 

1994; Graham et al., 2005). 

3.3 Redovisningsstandardens inverkan på riskhanteringen 

En studie av börsnoterade bolag i Tyskland och Schweiz visade att över 90 % av bolagen 

använde derivat för att säkra finansiella risker, men endast 72 % av dessa företag använde sig av 

säkringsredovisning (Glaum & Klöcker, 2011). De företag som i störst utsträckning använder 

säkringsredovisning är stora företag och andra företag som använder derivat i stor utsträckning, 

som har minskning av resultatvolatilitet som en prioriterad ambition med sin finansiella 

riskhantering. Mindre företag och icke-finansiella bolag undviker ofta säkringsredovisningen på 

grund av dess komplexitet (Lins et al. 2010; Glaum & Klöcker, 2011). 

Utformningen av redovisningsstandards påverkar hur företag bedriver sin säkringsverksamhet, 

och i vissa fall styr den fullt ut. Det finns antydan om att företag accepterar en högre utsättning 

för risk, i syfte att kunna kvalificera sig för säkringsredovisning. Generellt är det primärt mindre 

företag och företag med hög belåning som accepterar högre risk för att uppfylla 

säkringsredovisningskraven (Glaum & Klöcker, 2011). Att tillämpa säkringsredovisning är idag en 

stor administrativ börda, vilket medför krav på att företag frigör resurser för att kunna tillämpa 

säkringsredovisning (Hughen, 2010). 

En säkring som inte kvalificerar sig för säkringsredovisning har ofta en tillfredställande reell 

effekt och minskar fluktuationen i reella ekonomiska termer. Men om den inte uppfyller kraven 
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för säkringsredovisning, utan måste redovisas efter standardmetoderna leder detta till en ökad 

volatilitet i företagets redovisade resultat. Detta då förändringarna i verkligt värde redovisas i 

resultaträkningen (Revsine et al., 2002), det vill säga på samma sätt som spekulativa positioner 

(Hughen, 2010). Övergången till verkligt värde redovisning leder därför till att företag som inte 

kvalificerar för säkringsredovisning, straffas hårdare än tidigare (Hughen, 2011).  Detta ger 

företag ett ultimatum där det får välja huruvida de ska ha låg volatilitet i det reella ekonomiska 

resultatet eller i det redovisade resultatet (Revsine et al., 2002; Glaum & Klöcker, 2011). Även 

tidigare Federal Reserve Boards ordförande Alan Greenspan påpekade redovisning av derivat till 

verkligt värde kan hindra sunda riskhanteringsstrategier (MacDonald, 1997). Att fortsätta med 

säkringsaktivitet, utan att tillämpa säkringsredovisning, leder till svårigheter att regelbundet 

redovisa positiv resultattillväxt och att möta analytikers förväntningar. Vilket leder till att företag 

som eftersträvar att möta resultatmål ofta prioriterar redovisat resultat framför det reella 

ekonomiska resultatet (Hughen, 2010).  

Många företag väljer under IAS 39 att inte tillämpa säkringsredovisning på grund av de 

tidskrävande retrospektiva testerna, stora dokumentationskrav och den stora administrativa 

kostnaden att kontrollera säkringsredovisningen (Kawaller, 2002: Mulford and Comiskey, 2009). 

3.4 Resultatmanipulation 

Enligt Healy och Wahlen (1999, s. 368) är “earnings management” när “managers use judgment 

in financial reporting and in structuring transactions to alter financial reports to either 

mislead some stakeholders about the underlying economic performance of the company or to 

influence contractual outcomes that depend on reported accounting practices.‟‟  

Det finns empiriska belägg för att ledningar bedriver såväl resultatmanipulering som påverkan 

genom bokföringsmetoden, genom att exempelvis senarelägga nedskrivningar av tillgångar 

(Roychowdhury, 2006). Ledningen kan ibland gå så långt att de offrar företagets långsiktiga värde 

i syfte att på kort sikt prestera ett bättre resultat. (DeFond & Park 1997). Ofta använder företag 

resultatmanipulering i syfte att utjämna resultaträkningen mellan år, vilket innebär att 

resultatmanipulering ofta har samma motiv som tillämpning av säkringsredovisning (McNichols 

& Wilsons, 1988). 

3.5 Princip- och regelbaserade standards 

Forskning tyder på att regelbaserade redovisningsstandarder ofta blir för svåra och detaljerade. 

Detta öppnar för kreativa tillämpningar, medan principbaserade standarder ofta är mer 

heltäckande och stänger igen möjligheterna till allt för kreativa upplägg (Bratton, 2003; Sawabe, 

2005). Principbaserade standarder har också risker, då ett större ansvar läggs på upprättarens 
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omdöme (Wüstemann & Wüstemann, 2010). En övergång från en regelbaserad till en 

principbaserad standard innebär en ökad grad av professionella bedömningar för hur en 

transaktion ska redovisas. Det innebär att en identisk transaktion kan få olika tolkningar och 

därmed två olika redovisningsmetoder. Detta riskerar försämra jämförbarheten. (Bennet et al, 

2006; Benston et al, 2006).  Regelbaserade standarder har en detaljnivå och komplexitet som ofta 

försvårar upprättandet av redovisningen, och ofta är reglerna inte heltäckande såvida reglerna inte 

utgår ifrån en princip. Principbaserade standarder förklarar vad som ska åstadkommas, medan 

regelbaserade beskriver hur det ska göras (Alexander & Jermakowicz, 2006). 

3.6 Riskupplysning och disclosure overload 

Det är vanligt förekommande att företagsledningar, om det är möjligt, inte upplyser om all 

tillgänglig information som finns om företagets riskhantering (Marshall & Weetman, 2007). 

Studier visar även att om ledningen varit skyldiga att upplysa mer om vilka säkringsaktiviteter 

som bedrivs skulle det föranleda en minskning av säkringsverksamheten. Resultaträkningen skulle 

i större grad återspegla ledningens prestation, en transparens många ledningar helst vill undvika 

(DeMarzo & Duffie, 1995; Melumad et al. 1999). Samtidigt som andra studier visar på att ökad 

transparens leder till att företag eftersträvar mer försiktiga riskhanteringsstrategier (Zhang, 2009.) 

En överhängande risk med stor mängd upplysningar är att det leder till fenomenet ”disclosure 

overload”, när mängden information i finansiella rapporter blir så stor att den inte går att 

överblicka, vilket leder till att investerare missar den information som faktiskt är relevant. 

Upprättande av finansiell information är kostsamt, och kan bli onödigt kostsamt om 

informationen blir allt för omfattande (Radin, 2007). Studier som gjorts angående upplysningar 

visar att informationen har både ökat och blivit mer komplext under tidens gång. Resultatet av 

denna ökning kan leda till att mindre investerare gör suboptimala investeringsbeslut, då de inte 

har tiden eller kunskapen att absorbera den volymen och komplexiteten som upplysningar kan ha 

idag. Det är fotnotsupplysningar som ökat i snabbast takt och framförallt inom områden som 

pension, verkligt värde, finansiella derivat och säkringsredovisning. För att motverka fenomenet 

”disclosure overload” kan de som utformar rapporterna använda sig mer av grafiska hjälpmedel, 

samt se över så att redovisningen inte omfattar överflödig information och upprepningar 

(Iannaconi, 2012). 
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Sammanfattning av tidigare forskning 

 

Figur 4: Sammanfattning av tidigare forskning 
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4. Konceptuella ramverket 
Ett konceptuellt ramverk beskriver de underliggande principerna i redovisning och syftar till att 

underlätta och ge vägledning vid finansiell rapportering och utveckling av nya standarder. Det 

konceptuella ramverket specificerar att syftet med finansiell rapportering är att avge finansiell 

information om företaget som är användbar för investerare och långivare när de beslutar 

huruvida de kan bistå företaget med kapital, ett så kallat kapitalmarknadsperspektiv. För att 

uppnå detta ska finansiella rapporter innehålla information om företagets ekonomiska resurser, 

finansiering av dessa resurser och händelser som kan förändra dessa förhållanden. 

Redovisningsproduktens kvalitet och användbarhet styrs av huruvida de uppfyller de så kallade 

kvalitativa egenskaperna: relevans och tillförlitlighet samt de förstärkande kvalitativa 

egenskaperna: jämförbarhet, verifierbarhet, aktualitet och begriplighet (IASB, 2008). Eftersom det 

konceptuella ramverket beskriver redovisningens syfte och vilka egenskaper en bra redovisning 

ska besitta underlättar den vår analys av kvaliteten redovisningens förändring.  

4.1 Relevans 

Information är relevant om det gör skillnad i beslutsprocessen för de som bistår företaget med 

finansiering, såväl aktiekapital som lånefinansiering. Finansiell information gör skillnad om den 

har ett förutsägande värde och/eller konfirmerande värde. Förutsägande värde finns om 

informationen hjälper till att skapa en bild om framtiden. Den behöver inte vara av prognosnatur, 

men kan bidra som indata när prognoser skapas. Information är konfirmerande om det bekräftar 

eller förändrar förväntningar baserade på tidigare utvärderingar. Den underlättar för användaren 

då den ökar sannolikheten för att utfall är förväntat. Förutsägande- och konfirmerade värde är 

korrelerade, då exempelvis värde som är förutsägande också är konfirmerande (IASB, 2008). 

4.2 Tillförlitlighet 

För att finansiell information ska vara användbar måste den vara tillförlitlig i hur den presenterar 

ett ekonomiskt fenomen. Tillförlitlighet uppnås när informationen om ett ekonomiskt fenomen 

är fullständigt, neutralt och fritt från betydelsefulla fel. Finansiell rapportering som uppfyller 

kravet om tillförlitlighet skildrar den ekonomiska innebörden snarare än den juridiska formen. 

Ekonomiska fenomen kan tillförlitligt beskrivas på olika tillvägagångssätt, men det är centralt att 

ingen information utelämnas då helhetsbilden kan krackelera. Neutral är information som inte 

styrs av partiskhet och försöker inte influera användaren annat än att ge den representativa 

bilden. Tillförlitlighet innebär inte att den finansiella rapporteringen är helt fri från fel, då många 

fenomen mäts under stor osäkerhet. Många mätningar och värderingar innehåller uppskattningar, 

men för att vara tillförlitlig måste den data som uppskattningarna baseras på vara lämpliga. 

Fullständiga och neutrala uppskattningar är önskvärda och en lägsta nivå på träffsäkerhet är ett 
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måste för att en uppskattning ska vara tillförlitlig. Om uppskattningarna har låg träffsäkerhet 

krävs att detta beskrivs i redovisningen för att uppnå tillförlitlighet (IASB, 2008). 

4.3 Förstärkande kvalitativa egenskaper 

IASB:s konceptuella ramverk definierar ytterligare fyra egenskaper som vidare förbättrar 

redovisningen. De är stärkande kvalitativa egenskaper, givet att relevansen och reliabiliteten redan 

är närvarande. Egenskaper av denna karaktär är jämförbarhet, verifierbarhet, aktualitet och 

begriplighet. Jämförbarhet ger möjligheten till att jämföra företagets prestation över olika 

tidsperioder men även mot andra företag. Detta uppnås genom konsistens, där samma 

redovisningsmetoder används över tid och rum. Konsistens och jämförbarhet var det centrala 

argumenten när ambitionen om reducera antalet värderingsmetoder under IFRS initierades. 

Verifierbarhet åstadkoms när flertalet oberoende och kunniga observatörer är ense om att 

informationen som delges är representativ. Aktualitet är när informationen offentliggörs i tid för 

att kunna utgöra underlag för beslut. Det konceptuella ramverket beskriver målgruppen för 

redovisningen som individer som har “en rimlig kunskap om affärs- och ekonomiska aktiviteter 

och kan analysera informationen omsorgsfullt”. Begreppet begriplighet ska ses i ljuset av detta, 

vilket medför att komplex finansiell information bör redogöras för, även om gemene man inte 

kan processa informationen, för att skapa en uttömmande finansiell rapportering (IASB, 2008). 

4.4 Kritik mot konceptuella ramverket 

Det finns en bred kritik mot ramverkets konstruktion och de effekter som det medför. Risken är 

att nya redovisningsfenomen placeras i gamla kategorier istället för att nya mer lämpliga metoder 

utvecklas (Young, 1996). De kvalitativa egenskapernas definieringar är diffusa och svåra att 

rangordna vilket leder till att anvisningarna till standardsättare och praktiker blir sämre. (Riahi-

Belkaoui, 2004). Därutöver finns det flertalet begränsningar i möjligheten att applicera ramverket 

vid utformning av standards och vid utredning av svår redovisningsproblematik. Detta gör att 

den har svårt att uppfylla sitt syfte (Hines, 1991: Maines & Wahlen 2006). 
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Figur 5: Konceptuella ramverket 
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5. Studiens metod 

Studiens utformning och metodik beskriver hur undersökningen genomförts för att på bästa sätt 

lyckas besvara studiens frågeställning och syfte. En väl utformad forskningsdesign ökar 

förtroendet för studiens giltighet (Saunders et al., 2009). 

5.1 Deskriptiv och förklarande filosofi 

Studien är av deskriptiv karaktär då det redogörs för hur säkringsredovisning fungerar i stora 

drag, men även hur säkringsredovisningen förändras i övergången från IAS 39 till IFRS 9. Syftet 

med den deskriptiva delen är att bygga en grund ifrån vilken vi kan göra vår förklarande studie 

där vi beskriver övergångens effekter och inverkan på upprättarprocess och redovisningsprodukt 

(Saunders et al., 2009). Studien har en deduktiv ansats då vi utgår från ett angivet ramverk med 

tidigare forskning samt IASB:s konceptuella ramverk (Patel & Davidsson, 2003). En nackdel med 

deduktiv ansats är att den valda avgränsningen kan leda till att ramverket inte kan förklara alla 

fenomen i från den empiriska undersökningen (Jacobsen, 2002). 

5.2 Datainsamlingsmetod 

5.2.1 En kvalitativ studie 

En kvalitativ studie är ett tillvägagångssätt för att inhämta primärdata, det vill säga data som inte 

tidigare inhämtas av andra. Information som uppkommer vid kvalitativa tillvägagångsätt är ofta 

från intervjuer eller frågeformulär och av sin natur icke-numerär data som inte kan kvantifieras 

(Bryman & Bell, 2003). Vårt val av datainsamlingsmetod är intervjuer då en stor del av vår 

undersökning baseras på kunskap från experter och praktiker. Respondenternas kunskap och 

erfarenhet omsätts bäst i ord och modeller vilket motiverar en kvalitativ metod (Saunders et al., 

2009). 

5.2.2. Intervjuer 

Intervjuernas utformning kan beskrivas som en semi-strukturerad intervjuform där vi hade teman 

och frågor som utgångspunkt vid varje intervju. Vilket fokus teman och frågor fick styrdes sedan 

av respondenten och kan variera mellan intervjuerna. Intervjuformen innebar att vi även kunde 

ställa följdfrågor och be om förtydliganden och utveckling resonemang. Dessa utsvävningar 

kunde leda oss in på aspekter vi inte tidigare reflekterat över, men som kom att vara betydande 

för förståelsen (Saunders et al., 2009). Intervjuerna varade mellan 40 minuter och 1 timme och 5 

minuter. Intervjuformen var fördelaktig då vi har många teman och frågor som ska behandlas 

och frågorna är därutöver komplexa och öppna (Bryman, 2011). För att kunna bearbeta och 

analysera intervjuerna på ett tillfredställande sätt spelades intervjuerna in. I enlighet med god 
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forskningsetik frågades om respondenternas tillåtelse för inspelningen. Snarast efter 

intervjutillfället transkriberades inspelningen och skickades till respondenterna för att ge 

möjlighet till att revidera uttalanden och ge godkännande (Saunders et al., 2009; Bryman 2011). I 

intervjuprocessen var det viktigt att etablera en personlig kontakt för att skapa ett öppet forum 

för diskussion. Därför har vi primärt genomfört personliga intervjuer, men där möjlighet till det 

inte funnits har telefonintervjuer genomförts (Holme & Solvang, 1997). Vid telefonintervju var 

det svårare att etablera en personlig kontakt, men vi bedömer att intervjufrågornas karaktär är 

relativt okänsliga. Det kan även finnas svårigheter i att tolka svar, då många av de sätt människan 

kommunicerar är via andra tillvägagångssätt än tal och ton (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006: 

Saunders et al., 2009).  En annan fördel med intervjuer jämfört med enkäter är att vi kan 

kontrollera att de faktiskt besvaras av den personen som avses (Saunders et al., 2009). 

5.2.3 Utformning av intervjufrågor 

Utformning av frågorna har gjorts tematiskt genom att vi delat in säkringsredovisningen i 

upprättandeprocess och redovisningsprodukt. Inom dessa kategorier har vi sedan ställt frågor om 

förändringen med avseende på de kvalitativa egenskaper och tidigare forskning. Frågorna har 

delvis anpassats efter vilken kategori av respondent som intervjuas för att i större uträckning 

kunna fånga dess uppfattning. Formuleringen av intervjufrågorna är vital för att få relevans, 

validitet och reliabilitet (Saunders et al., 2009). 

5.2.4 Val av företag 

Vid valet av respondentföretag var det primärt två olika faktorer som styrde. Dels att det skulle 

finnas relevans, att respondenterna var insatta i ämnet och kunde bidra till att svara på uppsatsens 

frågeställning. Dels att tillgång på resurser, såsom tid, då det krävs omfattande tid för att 

genomföra, transkribera och bearbeta intervjuerna (Bryman, 2011). Hur många intervjuer som 

erfordras för att kunna göra en tillfredställande analys beror av uppsatsens syfte och frågeställning 

(Saunders et al., 2009). För studiens syfte bedömde vi att behovet av kvalitativa djupintervjuer är 

viktigast, där snarare färre än fler respondenter krävs. Detta då denna intervju typ är mer 

tidskrävande att både genomföra och bearbeta, men vilket också leder till ett tillfredställande 

material. Ett lägre antal respondenter ger möjligheten att djupare bearbeta de intervjuer som 

genomförs på ett mer utförligt sätt. Detta medför att ett lägre antal respondenter inte alltid är 

sämre än ett större antal (Saunders et al., 2009). 

De valda respondentföretagen kan delas in i två olika kategorier, specialister och praktiker. 

Specialisterna har som profession att bevaka och analysera säkringsredovisning för ett 

revisionsbolags räkning. Praktiker är individer som yrkesutövning bedriver säkringsredovisning 
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för ett specifikt företag. Kriterierna för urval av praktiker var att det skulle vara sofistikerade och 

genomföra stora mängder säkringsredovisning. De typer av bolag som praktiskt bedriver 

säkringsredovisning kan i sin tur delas in i finansiella och icke-finansiella bolag. Då 

bankverksamhet utsätts för många risktyper och bedriver säkringsverksamhet för att reducera 

dessa (Hughen, 2010) uppfyller de studiens urvalskriterier.  På icke-finansiella sidan valdes 

Electrolux, som är världsledande på hushållsapparater och har en utvecklad säkringsredovisning. 

Detta gjordes genom ett så kallat snöbollsurval, då Per-Ove Zetterlund på PwC rekommenderade 

respondenten (Körner & Wahlgren, 2002; Bryman, 2011; Electrolux, 2012). Anledningen till att 

vi ville intervjua både specialister och de två typerna av praktiker var att vi ville få flera perspektiv 

på förändringen, både mer översiktligt från en redovisningsspecialist och sedan förändringens 

inverkan för praktiker. Urvalet kan beskrivas som ett icke-slumpmässigt då vi ställt upp kriterier 

och därefter valt respondentföretag som uppfyller kriterierna (Körner & Wahlgren, 2002: 

Bryman, 2011).  

 

Respondenter 
Bolag Namn Position Datum Form 

Specialister 

KPMG Fredrik Ericsson  Financial Reporting Specialist  4/5-2012 Telefon 

KPMG Anders Torgander Director Accounting Advisory Services  21/5-2012 Telefon 

PwC Per-Ove Zetterlund Chairman of PwC global group of hedge accounting 3/5-2012 Personlig 

PwC Peter Almgren  IFRS-specialist Financial Assets  3/5-2012 Personlig 

Finansiella bolag 

Handelsbanken Sofia Hagberg  IFRS-Specialist Financial Assets  3/5-2012 Personlig 

Swedbank Henrik Bonde  Head of Group Valuation and Control  3/5-2012 Personlig 

Swedbank Stefan Nilsson  IFRS-Specialist Financial Assets  3/5-2012 Personlig 

Icke-finansiella bolag 

Electrolux Torgny Langsér  Head of Treasury Control & Accounting  9/5-2012 Personlig 
Figur 6: Urval av respondenter 

 

5.2.5 Val av företagsrepresentant 

Vid val av företagsrepresentant för respektive bolag har vi dels själva identifierat vilka som ansvar 

för arbetsområdet säkringsredovisning via företagens hemsida men även via genomgång av 

tidigare studier och via rekommendationer. Kravet har varit att företagsrepresentanterna är att de 

ska ha huvudansvaret att tillämpa säkringsredovisningen. 
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5.3 Operationalisering 

Studien undersöker effekterna av övergången från IAS 39 till IFRS 9 på upprättarprocess och 

redovisningsprodukt. Indelningen av säkringsredovisningen till upprättarprocess och 

redovisningsprodukt har gjorts för att underlätta analysen. Upprättandeprocessen är den process i 

vilken en praktiker ställs inför hur och om säkringsredovisning ska upprättas. 

Redovisningsprodukten är en produkt av upprättarprocessen, vilken kommuniceras till 

användarna genom finansiella rapporter. Processen delas in i tre olika kategorier efter 

säkringsförhållandets kronologiska ordning; kvalificering för initial säkringsredovisning, 

effektivitet och effektivitetstester, samt avslutande och ombalansering. Redovisningsprodukten 

består av den presentation och upplysning som säkringsförhållandet leder fram till. 

Effekterna på redovisningsprodukten bedöms utefter specialiser och praktikers syn på 

förändringen med utgångspunkt ifrån det kvalitativa ramverket vilket beskriver redovisningens 

syfte, och vad som gör redovisning kvalitativ: relevans, tillförlitlighet, jämförbarhet, begriplighet, 

verifierbarhet och aktualitet. Vidare baseras analysen också på tidigare forskning om 

upplysningar. Effekterna på upprättarprocess och säkringsverksamhet utvärderades genom att 

applicera specialister och praktikerna syn med avseende på tidigare forskning om motiv att 

bedriva säkringsverksamhet och tillämpa säkringsredovisning, redovisningsstandarders inverkan 

på säkringsverksamheten, möjligheter till resultatmanipulering och hur princip- och regelbaserade 

standarder påverkar upprättarprocessen. 

Motiven till varför företag tillämpar säkringsredovisning är centralt då tillämpningen är frivillig.  

Detta innebär att ett företag bör tillämpa säkringsredovisning om nyttan (motiven) överstiger den 

administrativa bördan. Kvalitativa egenskaper tillsammans med teorierna i tidigare forskning är 

alla relativa begrepp som är svåra mäta och är tämligen diffusa. Denna studie ämnar därmed inte 

att mäta dessa egenskaper och teorier i IFRS 9, utan snarare att jämföra teorierna och 

egenskaperna genom att sätta dem i relation med nuvarande standarden IAS 39. Utvärderingen 

kommer därmed analysera huruvida egenskaperna och teorierna har ökat eller minskat i 

övergången från IAS 39 till IFRS 9. De kvalitativa egenskaperna tillsammans med tidigare 

forskning har operationaliserats genom intervjufrågor till respondenterna (se bilaga A). Frågorna 

har kategoriserat utifrån vilken teori eller egenskap som förändringen kan komma att påverka. 
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Sammanfattning av studiens operationalisering 

Modellförklaring 

Det konceptuella ramverket (blå & ljusblå) och tidigare forskning om upplysningar (lila rutor) 

används för att bedöma kvaliteten i redovisningsprodukten (röda rutor), det vill säga det som 

presenteras och upplyses om i finansiella rapporter. Tidigare forskning om redovisningsstandards 

inverkan på riskhantering, motiv för säkringsverksamhet och säkringsredovisning, 

resultatmanipulering och princip- och regelbaserade standards (lila rutor) används för att 

analysera upprättarprocessen (blå rutor). I upprättarprocessen skapas säkringsförhållandet och 

presenteras därefter i redovisningsprodukten. 

Figur 7: Sammanfattande bild över studiens operationalisering 
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5.4 Studiens giltighet  

Studiens angreppssätt och metoder är vitala som indikator för studiens reliabilitet och validitet. 

Reliabilitet innebär att undersökningen och insamlingen av empiri ska vara trovärdig och 

tillförlitlig, medan validitet innebär att den ska vara giltig och relevant (Jacobsen, 2002). 

Vår insamlingsmetod av primära källdata är baserad på semi-strukturerade intervjuer (Saunders et 

al, 2009) av de mest kompetenta säkringsredovisningsspecialister- och praktiker i Sverige. För att 

få flera perspektiv har säkringsredovisningsspecialisterna på revisionsbolag och praktiker på både 

finansiella bolag och icke-finansiella bolag intervjuats. Denna datainsamlingsform och urvalet av 

respondenter anser vi vara i linje med reliabilitet och validitet. Eftersom en del av 

undersökningen baseras på något som inte tillämpas idag och endast ett fåtal är tillräckligt 

kunniga inom säkringsredovisning är det av yttersta vikt med ett korrekt urval av respondenter. 

(Eriksson & Widersheim-Paul, 2006).  

Intervjuerna baserades på en öppen dialog inledningsvis där vi presenterades uppsatsens 

bakgrund och syfte, varefter respondenterna fick berätta kort om deras verksamhet och 

profession. Vidare utgick vi från ett antal tematiska frågor kopplade till teori som respondenterna 

fick besvara. Slutligen fick respondenterna komma med ytterligare åsikter eller information som 

de saknat i tidigare diskussion, men som kan vara av relevans för uppsatsen. Som forskare är det 

viktigt att ha en insikt om sociala aspekter som kan påverka informationen. Missförstånd, humör 

och opartiskhet är faktorer som kan skada studiens validitet (Saunders et al., 2009). Huruvida en 

respondents svar styrs av egna intressen är svårt att avgöra, men en generalisering görs mer 

trovärdig när en respondent får stöd från andra respondenter (Bryman & Bell, 2003). De sociala 

aspekterna är svåra att observera men för att minimera dessa använde vi oss av en dialogisk 

validering, där vi ansåg att risk för missförstånd fanns (Malterud, K. 1998). Samtliga intervjuer 

spelades in och transkriberades. Detta i syfte att underlätta bearbetning och analys av material, 

men även för att ge respondenterna möjlighet att justera uttalanden i transkriberingen vilket 

minskar risken för missförstånd och feltolkningar av uttalanden (Bryman, 2011).  

Intervjuerna genomfördes i ett relativt sent skede i studiens process. Detta för att ha så pass stor 

förförståelse kring ämnet som möjligt men ändå för att ha tillräckligt med tid för bearbetning och 

analys, vilket bidragit till en god intern reliabilitet (Bryman, 2011). Frågorna skickades mejlledes 

till respondenterna innan intervju för att ge möjlighet till förberedelse. Detta var nödvändigt till 

följd av ämnets komplexitet. Intervjufrågorna var uppbyggda med en gemensam stomme, men 

anpassades till vilken kategori av respondent som intervjuades. Frågorna formulerades med 

ambitionen om att de skulle var så öppna som möjligt, och följdfrågor anpassades efter angivet 

svar (Saunders et al, 2009). I den mån det gick eftersträvades att inte ha intervjutillfällena för nära 
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varandra, då respondenterna gav oss ny information som kan behövas bearbetas och tas i 

beaktning inför nästa intervju tillfälle, i syfte att öka reliabiliteten. Då vår studie baseras på en 

kvalitativ forskning, med semi-strukturerade intervjuer, minskar den externa reliabiliteten då den 

är svår att replikera. Detta eftersom studien är gjord i en komplex social miljö vilket är svårt att 

återskapa (Marshall & Rossman, 1999; Bryman, 2011). 
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6. Intervjuresultat 

Respondenter 
Bolag Namn Position 

Specialister 

KPMG Fredrik Ericsson  Financial Reporting Specialist  

KPMG Anders Torgander Director Accounting Advisory Services  

PwC Per-Ove Zetterlund Chairman of PwC global group of hedge accounting 

PwC Peter Almgren  IFRS-specialist Financial Assets  

Finansiella bolag 

Handelsbanken Sofia Hagberg  IFRS-Specialist Financial Assets  

Swedbank Henrik Bonde  Head of Group Valuation and Control  

Swedbank Stefan Nilsson  IFRS-Specialist Financial Assets  

Icke-finansiella bolag 

Electrolux Torgny Langsér  Head of Treasury Control & Accounting  
Figur 8: Respondenter 

 

Figur 9: Tematisk indelning av upprättarprocess och redovisningsprodukt 

6.1 Kvalificering för initial säkringsredovisning 

Respondenterna är överlag positiva till de nya krav som ställs för att kunna initiera ett 

säkringsförhållande som kvalificerar sig för säkringsredovisning. Förändringen innebär att flera 

nya säkringsförhållanden kommer kunna råda, då möjligheten till kvalificering för säkrad post 

såväl som säkringsinstrument utökas. Framför allt är det lite mindre och icke-finansiella bolag 

som bedriver mindre sofistikerade säkringsstrategier som kommer att gynnas. Företag kommer 

enklare kunna hantera risker efter det riskmandat som riskstrategierna genererat. 

 

”Man har väsentligt förenklat för många enklare säkringsstrategier såsom för mindre bolag 

och industribolag. De har ofta lite enklare, mindre exotiska grejer, där det kan bli enklare att 

tillämpa säkringsredovisning.” – Fredrik Ericsson om kvalificering för säkringsredovisning 
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6.1.1 Riskkomponenter i icke-finansiella tillgångar 

Under IAS 39 kvalificerade sig inte icke-finansiella tillgångar för säkring av riskkomponenter 

eftersom IASB ansåg att riskkomponenter var för svåridentifierade. Detta innebar att exempelvis 

ett industribolag som tillverkar och marknadsför aluminiumburkar haft svårt att kunna redovisa 

för sin säkring av aluminiumpriset, även om det är intuitivt enkelt att förstå att priser på en 

aluminiumburk beror av aluminiumpriset. Langsér menar att detta är en stor förbättring för icke-

finansiella bolag med egen produktion, då det möjliggör säkringsredovisning för den omfattande 

mängd råvarusäkringar som de bedriver. Denna kvalificerar sig idag inte för säkringsredovisning. 

Detta är en förändring många icke-finansiella bolag efterfrågat, vilket bekräftas av viljan att 

tillämpa metoden som ”early adopter”, det vill säga innan standarden blir ett krav. Under IFRS 9 

kommer enskilda riskkomponenter i icke-finansiella tillgångar kunna säkras när de är ”separat 

identifierbart och tillförlitligt mätbara”, vilket skapat en gränsdragningsproblematik. Zetterlund 

menar att exemplet från ”exposure draften”, där råolja kan användas som säkring för flygolja, inte 

vägleder för gränsdragningen. För att omvandla råolja till flygfotogen krävs två stycken 

raffineringsprocesser, vilkas ”crack spread” (differensen i pris på råolja och produkter som 

utvinns ur råolja) förändras över tid då de olika oljeformernas pris styrs av kortsiktigt utbud och 

efterfrågan. Detta medför att korrelationen mellan råoljepriset och flygfotogen varierar kraftigt. 

Zetterlund frågar sig vidare om kakao fungerar som säkring till en Jappchocklad eller om majs, 

som primära födan, är en komponent av kycklingpriset.  

 

”Icke-finansiella företag har ofta en riskhantering som verkligen handlar om de risker som de 

är utsatt för och har en mycket god koll på vad de gör. Rent konkret har de en risk de 

hanterar, men redovisningsmässigt får de inte erkännande för det.” – Zetterlund om icke-

finansiella företag 

6.1.2 Derivat som säkringspost 

Derivat förekommer ofta i kombination med andra poster i ett företags verksamheter, exempelvis 

när banker kassaflödessäkrar en upplåning i euro och sedan swappar (derivat som möjliggör byte 

av kassaflöde för en underliggande instrument mellan två parter) om det till US-dollar. Men 

Langsér vittnar om att det även har relevans för icke-finansiella företag, exempelvis vid säkring av 

finansieringskostnad (kostnad för lån). Tidigare har en sådan kombination inte kvalificerats för 

säkringsredovisningen, vilket flera respondenter ansett vara problematiskt. Under IFRS 9 

kommer externa derivat i kombination med andra poster kunna kvalificeras. Detta möjliggör 

dessa typer av transaktioner. Bonde och Nilsson menar dock att kravet på att det ska finnas en 

extern motpart i derivatet är i konflikt med hur en bank bedriver säkringsverksamhet. När en 
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bank ska säkra en upplåning kontaktar treasuryavdelningen (ansvarar för bankens upplåning), 

marketsverksamheten (som sköter bankens handel på finansiella marknader). 

Marketsverksamheten har i sin tur en portfölj med flertalet riskpositioner, och vissa av dessa 

riskpositioner kan fungera som en säkring för delar av upplåningen.  Därefter går 

marketsavdelningen till en extern part och täcker upp för de residuala riskerna. Vidare menar 

Bonde att även om de interna derivaten elimineras på koncernnivå i redovisningen, så reflekteras 

risker och flöden från externa transaktioner. 

6.2 Effektivitet och effektivitetstester 

6.2.1 Borttagandet av retrospektiva effektivitetstester 

En av de riktigt stora förändringarna till IFRS 9 är att de retrospektiva effektivitetstesterna tagits 

bort. Dessa har varit ett stort hinder för många mindre aktörer vid tillämpning av 

säkringsredovisning enligt respondenterna. Testerna har krävt att företag ska ha administrativa 

system som klarar av att utföra effektivitetstester, och ofta finns i mindre bolag inte ens tillgång 

till de indata som är nödvändiga såsom räntekurvor, nuvärdesberäkningar etc. 

 

”Det blir ingen revolution, men det sänker administrativa kostnader och gör det enklare för 

företag.” – Fredrik Ericsson om avskaffandet av retrospektiva effektivitetstester. 

 

Respondenterna är generellt mycket positiva till avskaffandet av retrospektiva effektivitetstesterna 

då de anser att det var svåra att utföra samtidigt som de baseras på regler som haft negativ 

inverkan på redovisningen. Nilsson ger ett exempel på problem med ”dollar offsetmetoden”, där 

det är en stor nominell summa som säkras men med små värdeförändringar. Exemplet är en 

säkring på en option på 1 miljard euro, säkrad med en swap. Efter ingånget säkringsförhållande 

har marknaden stått stilla, så optionens värde har bara förändrats med 1000 kr, medan swappen 

förändrats 2000 kr. Med det stora nominella värdet är det en nästan perfekt säkring, men med 

”dollar offsetmetoden” så är den bara 50 % effektiv. Detta gör att den inte klarade 

effektivitetskraven. Under IFRS 9 kommer detta inte vara något problem, då små absoluta tal får 

realiseras i resultaträkningen. 

6.2.2 Effektivitetskrav 

Effektivitetskraven under IAS 39 har på bred front fått kritik från respondenterna för att sakna 

relevans och koppling till verkligheten. Zetterlund ger ett exempel på två liknande företag, som 

gör ett nästan exakt samma säkringsförfarande. Ena företaget får en effektivitet på 80 %, och 

resterande 20 % realiseras i resultaträkningen medan det andra företag får en effektivitet på 79 %, 
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och får då 100 % av transaktionen i resultaträkningen. Detta innebär att två nästan identiska 

transaktioner får helt olika redovisningsbehandling. Almgren menar vidare att gränsdragningen på 

80-125 % begränsar för företag som bara kan uppnå en säkringseffektivitet på 20 % och är nöjda 

med det. Det kan då ifrågasättas om det inte ska reflekteras i redovisning. Langsér menar att 

företag har lärt sig att leva med regeln, men håller med om att det är en positiv förändring på 

grund av regelns negativa effekter. De föreslagna effektivitetskraven under IFRS 9 skiljer sig inte 

särskilt mycket från kraven från de prospektiva effektivitstester som tillämpades under IAS 39. 

6.3 Avslutande och ombalansering av säkringsförhållande 

6.3.1 Ombalansering av säkringsförhållande 

Övergången till IFRS 9 ger möjligheten till att ombalansera säkringsförhållanden om det visar sig 

ineffektivt, istället för att tvångsavsluta som var fallet under IAS 39. Respondenterna är enhetligt 

positiva till förändringen och menar att i praktiken så har ofta riskhanteringen ambitionen att i 

första hand ombalansera säkringsförhållanden. Nu kommer redovisningen bättra återspegla de 

transaktionerna och därutöver stävjas de volatila periodiseringseffekter som avslutande och 

återinitierande av säkringsförhållande medförde. Om en ombalansering inte genomförs, 

exempelvis på grund av att de administrativa kostnaderna anses vara större än nyttan, innebär 

ombalanseringskravet att den ineffektiva delen av derivatet kommer att omklassificeras som ett 

spekulativt derivat, trots att det är en följd av säkringsstrategin. 

 

”Det är ju egentligen en anpassning av redovisning mot hur den faktiska riskhanteringen 

bedrivs, då företag normalt försöker justera säkringsförhållanden istället för att avsluta.” – 

Fredrik Ericsson om ombalansering 

 

6.3.2 Avslutande av säkringsförhållande. 

Under IAS 39 har initiering och avslutande av säkringsförhållanden gjorts på helt frivillig basis, 

under IFRS 9 kommer ett säkringsförhållande även få inledas på frivillig basis medan avslutande 

bara får ske efter försök till ombalansering eller om säkringen inte längre följer 

riskhanteringsstrategin. Respondenterna menar att möjligheterna till resultatmanipulering genom 

att initiera och avsluta säkringsredovisning efter andra syften än säkring kommer försvåras under 

IFRS 9. Det klassiska exemplet på möjlighet till resultatmanipulering är enligt Ericsson att ta en 

spekulativ position, och sedan säkringsredovisa den för att undvika att realisera den i 

resultaträkningen. Samtidigt understryker respondenterna att det finns enklare delar i 

redovisningen än säkringsredovisning, där företag mer effektivt kan manipulera resultaträkningen. 
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Men under IFRS 9 ska all ineffektivitet realiseras i resultaträkningen, så om inte den spekulativa 

positionen kan kopplas till en säkrad post så hamnar ändå hela positionen i resultaträkningen. En 

möjlighet till resultatmanipulering finns alltid i att i efterhand justera transaktioner, vilket är svårt 

att hindra i oavsett standardutformning. Dock finns en överhängande risk att hindret för att 

avsluta ett säkringsförhållande frivilligt blir tandlöst. Detta då företag kan hålla 

riskhanteringsstrategin bred eller anpassa riskhanteringsstrategin för att få igenom 

avslutsmöjligheter. 

6.4 Presentation och upplysningar 

Det finns en generell uppfattning hos alla respondentkategorier att upplysningarnas omfattning 

kring finansiella tillgångar är för stor. Flera respondenter vittnar om att det finns lite av en 

”checklista mentalitet” när det kommer till upplysningarna, både ifrån upprättare och revisorer. 

Bonde menar att upplysningarnas omfattning leder till att det lägger lika mycket tid på varje 

upplysning, så istället för att fokusera på det som verkligen är viktigt i verksamheten. Hagberg 

vittnar om en liknande situation där revisionens granskningsprocess förstärker dessa effekter, då 

den består av att bocka av att allt är med. Detta leder till ett fokus på att få med alla upplysningar 

snarare än att göra dem förståbara. 

 

”Ofta är användarna inte redovisningsspecialister, men man måste nästan vara 

redovisningsspecialist för att förstå upplysningarna snart.” – Stefan Nilsson om svårigheten 

att förstå upplysningar 

 

Volymen av upplysningar medför svårigheter för användare att verkligen bilda sig en uppfattning 

av verksamheten, eftersom det finns flertalet upplysningar vars betydelse för verksamheten är 

väldigt låg. Risken är att användarna missar den information som är väsentlig för förståelse av 

verksamheten. Nilsson exemplifierar problematiken med att de kör en säkring, och så använder 

det ett derivat i ett enskilt fall, då tillkommer flertalet upplysningskrav och om derivatets storlek i 

förhållande till balansomslutningen bara är någon promille så saknar upplysningen helt värde. Att 

det finns krav på upplysningar kan vara bra, men det borde finnas en tröskel för hur ett 

upplysningskrav tillämpas. 

 

”Det finns en risk att upplysningarna för finansiella noterna blir så stora att man inte ser 

skogen för alla träd, att de viktiga sakerna drunknar i all information.” – Fredrik Ericsson om 

mängden upplysningar 
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Det finns en risk att kompetensen för hur upplysningar ska göras saknas, så att informationen 

som ges blir felaktig. Övergången till IFRS har redan genererat en samling upplysningar under 

IFRS 7, men utöver det tillkommer fler upplysningar i IFRS 9. Respondenterna har tolkat 

förändringen på lite olika sett, men den generella uppfattningen är att mängden upplysningar för 

att tillämpa säkringsredovisning under IFRS är för omfattande. Zetterlund har förhoppning om 

att en ny översyn av upplysningarna ska göras och att detta ska leda till en förbättring. Almgren 

beskriver hur upplysningar lagts till och staplats på varandra, vilket skapat en djungel av 

upplysningar som han inte anser ger en bättre bild. Det finns också en bild av att upplysningarna 

inte nyttjas av användarna, då analytiker oftast har väldigt kort tid efter att rapporterna släpps så 

hinner de inte kolla i upplysningarna innan de måste avrapportera sin analys. Vid de tillfällen en 

analytiker kollar upplysningar är istället när de precis börjat följa ett bolag.   

 

”Det finns bara en sak vi vill att ni ska göra, stäng inte av sökningsfunktionen i PDF-filerna. 

Kan vi bara söka är inte overload ett problem” – Per-Ove Zetterlund om finansanalytikers 

önskan kring upplysningar. 

 

Av respondenterna är det bara Langsér, respondentrepresentanten för icke-finansiella företagen, 

som ser någon form av problematik kring att upplysningarna kan tvinga företag att lämna ut 

kommersiellt känslig information. Torgander menar att det är konstigt att företag bara tvingas 

upplysa om de risker som de väljer att hantera, eftersom dessa risker faktiskt hanterar blir ju deras 

inverkan på totala riskbilden mindre. De risker som företaget medvetet väljer att inte säkra, är de 

risker som påverkar totala riskbilden mest men valet att inte säkra dessa måste inte heller i 

fortsättningen redovisas. 
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Sammanfattning av intervjuresultat 

Kvalificering för initial säkringsredovisning 

Överlag positiva till de nya kraven för kvalificering 

Framförallt mindre och icke-finansiella bolag kommer 
gynnas 

Gränsdragningsproblematik med ”separat 
identifierbart och tillförlitligt mätbart” kan uppstå 

Positivt med derivat som säkringspost 

Effektivitet och effektivitetstester 

Slopande av retrospektiva effektivitetstester kommer 
minska administrativa kostnader 

Positivt till slopandet då konsekvenserna var negativa 

Mer relevant redovisning när effektivitetskravet på 80-
125% kravet försvinner 

Avslutande och ombalansering av säkringsförhållande 

Möjlighet att ombalansera ett säkringsförhållande är 
mer i linje med riskhanteringen 

Mindre volatil redovisning när möjlighet att 
ombalansera ett säkringsförhållande införs 

Risk att kravet att ett säkringsförhållande inte får 
avslutas frivilligt blir tandlöst, då 
riskhanteringensstrategin kan tolkas 

Upplysningar 

Upplysningskrav kring finansiella tillgångar redan för 
omfattande 

Risk för checklistapproach vid upprättande 

”Ser inte skogen för alla träden” 

Negativt att det inte behövs upplysas om risker som 
aktivt väljs att inte säkras. 

Figur 10: Sammanfattning av intervjuer 
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7. Analys  

7.1 Kvalificering för initial säkringsredovisning 

Den utökade möjligheten till att inleda ett säkringsförhållande, innebär att företag i minskad 

utsträckning kommer behöva anpassa sin säkringsverksamhet i syfte att kvalificera sig för 

säkringsredovisning. Detta kommer minska den trade-off, mellan ambitionen att antingen minska 

reella risker eller att kvalificera sig för säkringsredovisning, som många företag ställts inför 

(Glaum & Klöcker, 2011). Detta innebär också att företag i större utsträckning kommer kunna 

redovisa sin faktiska säkringsstrategi, vilket ökar redovisningens relevans. Eftersom 

säkringsredovisning är frivillig måste nyttan överstiga de administrativa kostnader som 

tillämpning för att företag ska anse det lönsamt att tillämpa säkringsredovisning. Då 

säkringsredovisningens resultatutjämnande effekter har många fördelar: skatteminskande (Smith 

& Stulz, 1985; Healy and Wahlen 1999), lägre finansieringskostnader (Smith & Stulz, 1985; 

Trueman and Titman, 1988; Geczy et al., 1997; Becker et al. 1998; Graham et al., 2005), lägre 

riskpremie (Michelson et al., 1995; Dichev and Tang 2009), enklare att regelbundet nå vinstmål 

(Graham et al, 2005) så bör en enklare kvalificering leda till en bredare tillämpning av 

säkringsredovisning. 

7.1.1 Riskkomponenter i icke-finansiella tillgångar 

Att tillåta säkringar i komponenter i icke-finansiella tillgångar är en av de stora förbättringarna 

under IFRS 9, där icke-finansiella företag med enkla och intuitiva säkringsverksamheter kommer 

att kunna säkringsredovisa, och därmed återspegla, en mycket större del av sin säkringshantering. 

Många företag, som idag får en ökad resultatvolatilitet på grund av sin tillämpning av 

säkringsverksamhet, kommer få redovisningsmässigt erkännande för de ekonomiskt 

stabiliserande resultat de egentligen har (Revsine et al., 2002; Hughen, 2010; Glaum & Klöcker, 

2011).  Detta innebär att säkringsredovisningen kommer bli mer relevant, samtidigt som 

jämförbarheten mellan olika säkringsverksamheter ökar. Det finns dock ett stort problem med 

tillförlitligheten inom definitionen för vad som är ”separat identifierbart och tillförlitligt mätbart”. 

Det är i dagsläget mycket oklart vad gränsen går, vilket Zetterlund exemplifierade med råolja som 

riskkomponent i flygfotogen, kakao i en Jappchoklad eller majs som föda till kyckling. Utöver 

tillförlitligheten kan även verifierbarheten dämpas av denna diffusa definition, då användare av 

den finansiella informationen kan vara oense om huruvida ändamålet egentligen är en säkring 

eller av mer spekulativ karaktär. 
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7.1.2 Derivat som säkringspost 

Möjligheten till att säkra derivat i kombination med andra poster ökar kopplingen mellan 

säkringsverksamheten och säkringsredovisningen, eftersom i många verkliga situationer behöver 

företag använda derivat i den säkrade posten för att åstadkomma goda säkringar. Detta ger 

företagen möjligheten att beskriva vad de faktiskt gör, vilket ökar relevansen. Det kommer dock 

även framgent inte vara möjligt att säkra interna derivat. Detta beror på att tillförlitligheten anses 

för låg när ingen extern part är involverad. 

7.2 Effektivitet och effektivitetstester 

7.2.1 Borttagandet av retrospektiva effektivitetstester 

De retrospektiva testerna, som var en följd av den regelbaserade standarden, har medfört stora 

administrativa kostnader och krav på systemstöd. Detta hindrar många mindre företag som 

bedriver säkringsverksamhet att säkringsredovisa sin verksamhet (Kawaller, 2002; Hughen, 2010). 

Nu när reglerna om dessa tester försvinner kommer dessa mindre bolag ha bättre möjligheter att 

tillämpa säkringsredovisning och därmed kunna spegla syftena med sina transaktioner. 

Redovisningens relevans och jämförbarheten mellan företag ökar på detta sätt. 

De retrospektiva testerna har också varit statiska, vilket gått ut över såväl relevans som 

jämförbarhet. Bonde beskrev en situation med ett stort nominellt belopp där säkringen i 

praktiken var perfekt, men där det var mycket små värdeförändringar på såväl säkrad post som 

säkringsinstrument, konsekvensen var att en liten absolut differens fick stora relativa utslag. Detta 

medförde att goda säkringsförhållanden ibland inte kunde tillämpas för säkringsredovisning, 

vilket påverkade relevans och jämförbarhet negativt. 

7.2.2 Effektivitetskrav 

En av de mest kritiserade delarna inom säkringsredovisning under IAS 39 är kravet om 

effektivitet på 80-125 % för att få bestå som säkringsrelation. Inverkan av detta har varit att två 

nästan identiska transaktioner har fått helt olika redovisningsmässiga hanteringar, vilket 

underminerat jämförbarheten. Men det har också inneburit att den del av säkringsförhållandet 

som faktiskt var effektiv, inte har fått redovisningsmässigt erkännande för detta, som följd av 

detta minskar relevansen och finansiella rapporteringens kvalitet. Effektivitetskraven under IFRS 

9 är mer principbaserade och upprättare får större utrymme till professionella bedömningar, 

vilket troligtvis kommer leda till en bättre relevans. Men det kommer fortfarande finnas svagheter 

i jämförbarheten (Bennet et al, 2006; Benston et al, 2006). 
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7.3 Avslutning och ombalansering av säkringsförhållande 

7.3.1 Ombalansering av säkringsförhållande 

Möjligheten att ombalansera säkringsförhållanden ökar relevansen i redovisningen då det bättre 

återspeglas vad företagen faktiskt gör i sin säkringsverksamhet. Men det innebär också att de 

spretiga periodiseringseffekterna, som avslutande och återupptagande av säkringsförhållanden 

innebär, försvinner. Detta förbättrar redovisningens jämförbarhet mellan olika tidsperioder. 

7.3.2 Avslutande av säkringsförhållande. 

Frivilligheten att tillämpa redovisningen har kritiserats, på grund av att det leder till att två 

identiska transaktioner kan få olika redovisningsmetoder. Detta har negativ inverkan på 

jämförbarheten mellan bolag som tillämpar respektive inte tillämpar säkringsredovisning. Att 

säkringsförhållanden inte längre får avslutas på frivillig basis skapar större inlåsningseffekter och 

stoppar möjligheten att hoppa in och ut ur säkringsredovisning i syfte att påverka resultatet i 

önskad riktning (Healy och Wahlen, 1999; Roychowdhury, 2006). Vidare begränsas möjligheterna 

till resultatmanipulering ytterligare då all ineffektivitet kommer realiseras direkt i resultaträkningen 

under IFRS. Standarden i sin helhet strävar efter att baseras på en mer principbaserat synsätt, 

snarare än ett regelbaserat. Regelbaserade standarder har utnyttjats i manipulationssyften, 

exempelvis genom att nyttja att allt inte går att reglera. En övergång till en principbaserad 

standard medför att det ofta finns en mer heltäckande bild som kan stävja mer kreativa upplägg 

(Bratton, 2003; Sawabe, 2005). Om ambitionen att resultatmanipulera finns kan detta göras mer 

effektivt på andra sätt än de möjligheter som finns inom säkringsredovisningen Detta borde 

innebära att resultatmanipuleringen borde praktiseras mer frekvent inom andra delar av 

redovisningen.  Dock har även mer principbaserade standarder sina svagheter, då ett större 

ansvar ges till upprättarna. Detta kan få följder, exempelvis att företaget justerar sina 

riskhanteringsstrategier, eller hålla strategierna vaga, för att i större uträckning kunna avsluta 

säkringsredovisa säkringsförhållanden efter eget bevåg. (Wüstemann och Wüstemann, 2010). 

Övergången till en mer principbaserad standard innebär att olika personer kan tolka en och 

samma transaktion på flertalet olika sätt, vilket har en negativ inverkan på jämförbarheten 

(Bennet et al, 2006; Benston et al, 2006).  

7.4 Presentation och upplysningar  

Under de senaste åren har mängden upplysningar ökat i redovisningen i allmänhet, och till 

finansiella tillgångar i synnerhet. Många av finansiella rapporteringens aktörer tycker att denna 

utveckling är olycklig och menar att det går ut över redovisningens kvalitét. I en upprättares 

perspektiv innebär arbetsbördan som mängden upplysningarna innebär, i kombination med att 
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revisorer primärt kontrollerar att alla upplysningar är med, att alla upplysningar får lika mycket 

resurser. Detta innebär att de upplysningar som verkligen har relevans för verksamheten skapas 

snarare för att upprättaren ska ha ryggen fri, än att det ska bli lättillgängliga och begripliga för 

användare. Detta hämmar den kvalitativa egenskapen begriplighet. 

Mängden upplysningar av varierande relevans innebär att användarna måste navigera genom en 

djungel av upplysningar för att hitta det som faktiskt är av relevans för verksamheten. En 

överhängande risk är ”disclosure overload”, det vill säga att användarna missar upplysningar som 

är av relevans på grund av att det finns så många upplysningar (Radin, 2007). Men möjligheten att 

söka i företags årsredovisning i PDF-format är ett tillvägagångssätt som minskar problematiken 

med ”disclosure overload”, i alla fall för mer sofistikerade användare. En möjlighet att skapa mer 

begripliga och användbara upplysningar, som även mindre sofistikerade användare kan ta del av, 

skulle kunna vara att i större grad använda grafiska hjälpmedel vid kommunikation av komplex 

information (Iannaconi, 2012). Men ett sådant tillvägagångssätt skulle rimligtvis öka den 

administrativa kostnad som förknippas med redovisning. 

Bara studiens icke-finansiella respondentrepresentant var orolig för att tvingas lämna ifrån sig 

upplysningar av kommersiell karaktär, vilket strider mot studier av DeMarzo & Duffie (1995) och 

Marshall & Weetman (2007) som indikerade ett större motstånd än det vi såg. Möjligvis kan 

bankrespondenternas motstånd mot mängden upplysningar i allmänhet ge en anvisning om att de 

ogärna delar med sig av verksamhetens riskhantering. Men även de mer oberoende 

revisionsrespondenterna ansåg också att upplysningarna i allmänhet var för omfattande. Den nya 

upplysningsstrukturen, med mer delgivande om riskhanteringsstrategier, kan komma att innebära 

att företag börjar formulera mer försiktiga riskhanteringsstrategier (Zhang, 2009).  
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8. Slutsatser 

Studien undersöker effekterna av övergången från IAS 39 till IFRS 9 på upprättandeprocessen 

och redovisningsprodukten. Detta har gjorts genom de kvalitativa egenskaperna, men även 

genom ytterligare dimensioner via tidigare forskning om säkringsredovisning. Vidare behandlas 

motiv för att bedriva säkringsverksamhet och tillämpa säkringsredovisning, 

redovisningsstandarders inverkan på säkringsverksamheten, företags ovilja att upplysa om risker, 

samt möjligheter till resultatmanipulering. Överlag är samtliga tre respondentkategorier positivt 

inställda till hur övergången påverkar såväl redovisningens kvalitet som hur 

redovisningsstandarder inverkar på hur säkringsverksamhet bedrivs.  

 

 Vilka effekter har övergången från IAS 39 till IFRS 9 på redovisningsprodukten 

avseende de kvalitativa egenskaperna? 

 

Säkringsredovisning kommer under IFRS 9 att få en ökad relevans då företag bättre kommer att 

kunna återspegla syftet med sina transaktioner och hur den reella säkringsverksamheten ser ut i 

den finansiella rapporteringen. Framförallt är det icke-finansiella bolag som bedrivit relativt enkla 

säkringsstrategier, men ändå inte kunnat säkringsredovisa, som nu kunna kvalificera dessa för 

säkringsredovisning. Däremot finns en risk att upplysningarna kommer att bli fler och ännu mer 

komplexa och svårbegripliga. Detta riskerar leda till att mindre sofistikerade användare inte kan 

tillgodogöra sig upplysningarna. Denna problematik är dock inte ny utan den är även högst 

aktuell under IAS 39. En av IASB:s ambitioner med övergången till IFRS 9 är att minska reglerna 

till förmån för principer. Detta medför ökat ansvar för upprättare som får större utrymme för 

professionella bedömningar. Rimligen borde detta medföra en högre relevans, men är också en 

risk i ett tillförlitlighets- och jämförbarhetsperspektiv.  

 

 Hur påverkar övergången från IAS 39 till IFRS 9 upprättarprocessen vid tillämpning 

av säkringsredovisning? 

 

Många av de regler som utgjort de stora hindren för att tillämpa säkringsredovisning har mildrats 

i ambitionen att skapa en mer principbaserad standard.  Detta har minskat antalet situationer där 

ett företag ställas inför ultimatum om huruvida de ska prioritera låg volatilitet i det reella 

ekonomiska resultatet eller i det redovisade resultatet. Många fler instrument kommer kvalificera 

sig för säkringsförhållanden vilket innebär att möjligheterna att välja en effektivare säkring ökar. 

Flera av förändringarna, exempelvis borttagandet av retrospektiva testar, har minskat de 
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administrativa kostnader som uppstår vid tillämpning av säkringsredovisning. Detta kommer 

rimligtvis innebära att flera företag tycker att värdet överstiger kostnaden avseende tillämpning av 

säkringsredovisning. Men bilden av säkringsredovisningen som ett avstamp från allmänna 

redovisningsstandarden bekräftas, då det fortfarande kommer finns ett flertal regler som 

begränsar dess tillämpning. Möjligheten till resultatmanipulering har under såväl IAS 39 som 

IFRS 9 vara relativt små. Generellt brukar principbaserade standarder minska möjligheterna till 

resultmanipulation, vilket verkar vara fallet även i säkringsredovisning under IFSR 9. Alla 

standarder går att resultatmanipulera, men det kommer förmodligen krävas relativt aggressiva 

upplägg för att manipulera säkringsredovisning. För företag som vill bedriva resultatmanipulering 

finns det effektivare tillvägagångssätt än de möjligheter som finns inom säkringsredovisningen. 

 

Studiens slutsatser ska ses i ljuset av att utvecklingen av säkringsredovisningsstandarden är i ett 

tidigt skede. Det är svårt att få en helhetsbild hur säkringsredovisningen faktiskt kommer se ut. 

Dels då den även består av portföljsäkringen, vilken IASB hittills inte publicerat någon ”exposure 

draft” på. Dels på grund av att säkringsredovisningen också beror av hur övriga finansiella 

tillgångar redovisas, vilket bättre kommer kunna kartläggas när IFRS 9 i sin helhet är färdigställd. 

 

8.1 Förslag till vidare forskning 

När ”exposure draften” för hur portföljsäkringsredovisning kommer se ut under IFRS 9 släpps 

kan det vara relevant att göra en studie kring dessa förändringar. När väl säkringsredovisning 

börjat tillämpas under IFRS 9 finns det flertalet områden som kan vara intressanta att undersöka. 

Exempelvis om nya standarden gjort att flera företag börjat tillämpa säkringsredovisning, och i 

sådana fall vad är det för typer av företag. Det kan vara spännande att undersöka om det blir en 

förändring i vilka typer av risker som säkras, och om finanskrisen effekter har påverkat företags 

säkringsverksamheter. 
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Bilagor 
Bilaga A: Intervjufrågor 

Detta är grundintervjufrågorna, vilka anpassats utefter om respondenten var revisionsbolag, finansiellt bolag eller 
icke-finansiellt bolag. Beroende på svarsrespons har följdfrågor ställts och intervjufrågorna har snarare utgjort en 
guide än en strikt ordningsföljd. 

Kvalificering för initial säkringsredovisning 

 Innebär möjligheten till att säkra fler poster och att det kan göras med flera olika 
säkringsinstrument till att fokus blir riskminimering snarare än att lyckas kvalificerar sig 
för säkringsredovisning? 

 Hur ser ni på att derivat får förekomma som säkrad post i kombination med andra 
tillgångar? 

 Vad ser ni för för och nackdelar med att det under IFRS 9 går att säkra riskkomponenter i 

icke-finansiella tillgångar? 

 Vad anser ni om frivilligheten att tillämpa säkringsredovisning? Påverkar jämförbarhet? 
Andra faktorer? Hur kommer frivilligheten se ut i framtiden? 

Effektivitet och effektivitetstester 

 Vad finns för problematik avseende 80-125 % regeln? 

 Vad anser ni om de nya effektivitetstesterna? 

 Hur kommer förändringen av effektivitetstester påverka arbetsbördan? 

 Hur ser ni på borttagandet av de retrospektiva effektivitetstesterna? 

Avslutande och ombalansering av säkringsförhållande 

 Hur påverkar möjligheten till ombalansering hur säkringsredovisning bedrivs? 

 Hur ser ni på att ett säkringsförhållande inte längre får avslutas på frivillig basis? 

 Vad finns för möjligheter till resultatmanipulering? Hur påverkar förändringen 

möjligheten till resultatmanipulering? 

Upplysningar 

 Hur bidrar upplysningarna till en bättre redovisning? 

 Hur ser ni på mängden upplysningar? Kommer de öka eller minska under IFRS? 

 Vad anser ni om upplysningarnas användbarhet och begriplighet? Hur förändras det i 
övergången till IFRS? 

Allmänt 

 Hur ser er säkringsverksamhet ut idag och hur tror du den kommer påverkas av 
övergången till IFRS 9? 

 Hur kommer övergången till IFRS påverka antalet tillämpare av säkringsredovisning? 
Även icke-finansiella och mindre bolag? 

 Kan den ökade tilliten till riskhanteringsstrategier påverka jämförbarheten, då företags 
riskhanteringar ser olika ut? 

 Leder IFRS 9 till en mer relevant säkringsredovisning? På vilket sätt? 

 Hur kommer de finansiella rapporterna påverkas av övergången till IFRS 9? 

 Är principbaserad eller regelbaserad standarder att föredra i säkringsredovisningen? 

 Finns det någon risk att säkringsredovisningen blir en skönmålning som döljer reella 

risker? T.ex. att en spekulativ position redovisas som en säkring. 


