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1. Inledning 
 
 

Detta kapitel syftar till att ge läsaren en bakgrund till problemet och att öka förståelsen för 

redovisningen av finansiella instrument. Vidare presenteras studiens frågeställningar, syfte, 
 

disposition, målgrupp och tidigare studier. 
 
1.1 Bakgrund 
 

Under lång tid har redovisningen utvecklats och reglerats nationellt, vilket inneburit 
stora skillnader i redovisningens utformning mellan länder. Detta märktes framför allt 
på aktiemarknaderna då investerare hade stora svårigheter med att jämföra olika 
företag. 1  EU har därför länge arbetat med att harmonisera medlemsländernas 
redovisningslagstiftning och i mars 2002 togs ett beslut att en EU-kommission skulle 
öka jämförbarheten mellan dem. Kommissionen valde att anlita IASB, vilka tog fram 
regelverk som baserades på olika länders regler. De regelverk som tas fram av IASB 
måste granskas och godkännas av EU.2 Det är mycket viktigt att samtliga länder inom 
EU följer samma regler och att den tolkning som sker är densamma i länderna.3  
 
IASB står för the International Accounting Standards Board och är en del av the IFRS 
Foundation. Dess föregångare är IASC som ombildades 2001 till det nuvarande 
IASB. De är en oberoende privat organisation som arbetar med att utveckla och 
främja införande av högkvalitativa och globalt accepterade redovisningsstandarder 
(IFRS:s). IASB:s styrelse består just nu av 15 medlemmar som utvecklar och 
publicerar IFRS:s.4 IASB kan som en privat organisation bara ge rekommendationer, 
därefter är det upp till EU om de väljer att anta dem.5 Redovisning enligt IFRS har 
målet att förmedla användbar och beslutsgrundande information till intressenterna. 
Intressenterna är i detta fall investerare, arbetsgivare, kreditgivare, leverantörer och 
andra borgenärer, kunder, regeringar och deras institutioner och även allmänheten. 
Detta utesluter praktiskt taget ingen.6 I Sverige måste IFRS sedan 2006 tillämpas av 
börsnoterade företag. IASB publicerar inte färdiga standarder på en gång utan släpper 
”Exposure Drafts” vilket är en form av utkast. Vi har valt att hädanefter använda det 
engelska ordet ”Exposure Draft” då detta är ett uttryck som oftast används oöversatt i 
de svenska källor vi har granskat. IASB använder detta förfarande för att ge 
intressenterna möjligheten att granska förslagen och ge återkoppling till IASB. Detta 
ger även standardutvecklaren FASB möjligheten att se över förslagen. FASB är den 
amerikanska motsvarigheten till IASB och inriktar sig mot företag på den 
amerikanska marknaden. Genom dessa diskussioner kan IASB anpassa standarderna 
innan de publiceras. IASB har möjligheten att ta hänsyn till den feedback som ges, 
men det innebär dock inte att det i varje fall kommer leda till förändringar från 
draftet.7  
                                                
1 Marton m.fl., 2008, s.140 
2 Artsberg, 2005, s.140 
3 Artsberg, 2005, s.141 
4 IFRS Foundation(b) 
5 Artsberg, 2005, s.139 
6 Berentzen, 2010, s.19 
7 Deloitte(c), 2012 
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Denna uppsats fokuserar på standarder utgivna av IASB som gäller finansiella 
instrument. Dessa har reglerats genom IAS 39 som publicerades i december 1998 och 
innehåller redovisningsregler för finansiella instrument samt regler för 
säkringsredovisning.8 IAS 39 har sedan dess införande fått utstå hård kritik. Redan 
innan finanskrisen fick standarden kritik för den höga komplexitetsgraden och efter 
att finanskrisen bröt ut under 2008 fick den utstå än mer kritik. Det fordrades efter 
politiskt tryck att standardens komplexitetsgrad måste minskas. G 20, vilka är nitton 
länder och EU som ingår i en grupp som träffas regelbundet och diskuterar aktuella 
ekonomiska och politiska frågor, uppmuntrade IASB att ompröva regleringen av 
finansinstrument. Som en reaktion på detta politiska tryck utlovade IASB att 
modernisera IAS 39 genom att ersätta den med en ny, mindre komplex, standard.9 
 
IASB genomför för närvarande en total omarbetning av hela ”IAS 39: finansiella 
instrument” i tre faser som ska utgöra den nya standarden ”IFRS 9: finansinstrument”. 
Den nya standarden kan dock först godkännas och antas av EU när hela regelverket 
finns tillgängligt, vilken det i nuläget ej finns. IASB:s mål är att kunna presentera en 
standard som ska tillämpas från första januari 2015. 
 
De tre faserna är: 
 

Fas I: värdering och klassificering. Detta handlar, precis som rubriken säger, om hur 
de finansiella tillgångarna och skulderna ska värderas och klassificeras. 10 I november 
2009 publicerades ”IFRS 9: Financial Instruments” som då innehöll information 
gällande värdering och klassificering av finansiella tillgångar. IASB publicerade 28 
oktober 2010 därefter ett draft som innehöll förändringar för verkligt-värde-optionen 
och värdering och klassificering av finansiella skulder. De publicerade sedan 
ytterligare ett draft den 28 november 2012 där de presenterade ett förslag till en tredje 
värderingskategori. Det senaste draftet är öppet för diskussion till och med mars 2013 
och därefter följer överläggningar under andra kvartalet 2013.11 
 
Fas II: nedskrivning. Fasen behandlar reglering av nedskrivning av finansiella 
instrument. IASB föreslår en ny värderingsmodell som ska användas vid 
nedskrivning.12  IASB publicerade i november 2009 Exposure Draftet ”Financial 
Instruments: Amortised Cost and Impairment”. I januari 2011 publicerades ett tillägg 
till draftet vilket innehöll ytterligare uppgifter om nedskrivningsredovisning, vilket 
sedan lämnades öppet för diskussion till april 2011. En slutgiltig överläggning pågår 
där IASB förväntas publicera ett uppdaterat Exposure Draft första kvartalet 2013.13  
 
Fas III: säkringsredovisning. Syftet med denna fas är att omarbeta säkrings-
redovisningen och göra denna tillgängligare.14 IASB publicerade i september 2010 
Exposure Draftet ”Financial Instruments: Hedge Accounting” som var öppet för 
diskussion fram till mars 2011. Därefter publicerades ett uppdaterat draft i september 
2012.15 IASB avser avsluta fasen under första kvartalet i 2013.16 

                                                
8 Marton m.fl., 2008, s.330 
9 Berentzen, 2010, s.V 
10 Svenska bankföreningen 
11 IFRS Foundation(c) 
12 IFRS Foundation(b) 
13 IFRS Foundation(d) 
14 Svenska bankföreningen 
15 IFRS Foundation(e) 
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1.2 Problemformulering 
 

Sedan IAS 39 publicerades har standarden fått utstå mycket kritik, 
komplexitetsgraden ses som för hög och många anser att standarden var en 
accelerator i finanskrisen.  Vid införandet av IAS 39 bedömdes värdering av 
finansiella tillgångar till verkligt värde öka förtroendet för de finansiella marknaderna. 
Dock ledde finanskrisen till att marknaden för vissa finansiella tillgångar närapå 
upphörde och marknadsvärden var därför nästintill omöjliga att fastställa. Detta 
medförde att vissa finansiella instrument handlades till för höga marknadspriser och 
inte till sitt egentliga värde. Detta skapade i sin tur en nedåtgående spiral för värdet på 
de finansiella instrumenten. Finansiella institutioner tvingades därmed göra stora 
nedskrivningar av värdet på de finansiella tillgångarna och eftersom dessa 
nedskrivningar påverkade deras kapital negativt förstärktes finanskrisen 
ytterligare. 17 Med anledning av detta öppnade IASB i mars 2008 ett 
diskussionsdokument som skulle förbereda en omfattande revidering och förenkling 
av IAS 39. Med detta som grund presenterade IASB i november 2009 det första 
revideringssteget där kategorisering och bedömning av finansinstrument nyregleras 
genom den nya standarden IFRS 9.18 
 
Många politiska opinionsbildare har önskat att värdering utifrån verkligt värde ska 
minska för att istället ersättas av redovisning genom värdering till anskaffningsvärde. 
När man tittar närmare på problemet visar det sig dock att en enkel lösning inte går att 
nå. Redovisningen av finansinstrument är komplex eftersom transaktionerna är 
komplicerade. Därtill visar det sig att många finansinstrument minskar kraftigt i värde 
över tid och därför är det nödvändigt med en speciell redovisning som öppet visar 
instrumentens risker och chanser. 19  Det är därför omöjligt att redovisa 
finansinstrument på ett enhetligt sätt, att hålla sig till redovisning efter endast verkligt 
värde eller anskaffningsvärde har båda specifika nackdelar.20  
 
Genom att se över de redovisningsregler som finns gällande finansiella instrument 
hoppas IASB i och med IFRS 9 att kunna publicera en förbättrad och förenklad 
standard som kan implementeras den första januari 2015. 
 
 
1.3 Frågeställning 
 

I och med den omfattande kritiken av IAS 39 är det väsentligt att IASB, genom den 
nya standarden IFRS 9, uppnår en lägre komplexitetsgrad och en förenkling av 
reglerna. Men det är även viktigt att företag kan tillämpa standarden och därför 
ifrågasätts om standarden verkligen underlättar för företagen. 
 

• Är IFRS 9 en förbättring och en förenkling jämfört med IAS 39? 
• Vad innebär det nya regelverket för företagen? 

 
 

                                                
16 IFRS Foundation(f) 
17 IASB 
18 Berentzen, 2010, s.2-3 
19 Pellens m.fl., 2011, s.547 
20 Pellens m.fl., 2011, s.553 
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1.4 Syfte 
 

Syftet med studien är att undersöka skillnaderna mellan IAS 39 och det nya 
regelverket IFRS 9. Syftet är att ge en övergripande syn på samtliga faser i 
omarbetningen av IAS 39, vilka skillnader som finns i IFRS 9 och vad de innebär. 
Detta genom att identifiera, analysera och diskutera kring vilka förenklingar och 
förbättringar som revideringen medför. I studien innebär hädanefter en förenkling en 
lägre komplexitetsgrad, vilket gör att standarden är enklare att tillämpa, och en 
förbättring att standarden är bättre i och med att den är moderniserad och mer 
anpassad med hänsyn till den kritik som riktades mot IAS 39 efter finanskrisen 2008.  
 
Studien undersöker även hur berörda företag kan komma att påverkas av det nya 
regelverket. 
 
 
1.5 Disposition  
 

     
Här väcks ett intresse för studien. I detta kapitel                   
presenteras bland annat bakgrund, problemformulering, 
uppsatsen syfte och dess frågeställningar.   

  
 

 
I det andra kapitlet presenteras studiens metodval. Därtill 
diskuteras det hur begreppen validitet, reliabilitet, primärdata och 
sekundärdata påverkar uppsatsen.  

 
 

 
 

I kapitel tre är syftet att presentera standarden IAS 39 och de 
förslag som finns till IFRS 9 

 
 

 
   
  I detta kapitel kopplas standarderna samman och skillnaderna 
  mellan dessa analyseras och diskuteras 
 
 

 
 
  I detta kapitel besvaras studiens frågeställningar 
 
 

 
 
  

Kapitel 1 
Inledning 

Kapitel 2 
Metod 

Kapitel 3 
IAS 39 

och  
IFRS 9 

Kapitel 4 
Analys och 
diskussion 

Kapitel 5 
Slutsats 
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1.6 Målgrupp 
 

Denna uppsats vänder sig främst till företag i Sverige, redovisningsspecialister och 
studenter som är intresserade ämnet. För att kunna ta del av den teori och diskussion 
som presenteras i uppsatsen krävs grundläggande kunskap inom redovisning samt 
kännedom om företagsekonomiska begrepp.  
 
 
1.7 Tidigare undersökningar 
 

Vid inläsning av litteratur som rör det valda ämnet har vi stött på ett antal uppsatser 
av andra studenter, på både kandidat- och magisternivå, som på något sätt berör IAS 
39 och IFRS 9. De uppsatser som ligger närmast denna i ämnes- och 
frågeställningsval är en magisteruppsats från Göteborgs Handelshögskola - ”En 
mindre komplex standard” 21 , en kandidatuppsats från Örebro Universitet - 
”Klassificering och värdering av finansiella instrument”22, en magisteruppsats från 
högskolan i Borås - ”IFRS 9 Fas II”23 och slutligen en kandidatuppsats från högskolan 
i Borås - ”IFRS 9 Fas III - Säkringsredovisning”24. Dessa behandlar på något sätt 
skillnaderna mellan IAS 39 och IFRS 9, dock finns det ingen tidigare undersökning 
som bearbetar hela den nya standarden. Detta troligtvis antingen på grund av att det 
inte funnits ”Exposure Drafts” från samtliga faser publicerade vid tidpunkten eller för 
att författarna valt att koncentrera sig på endast en av faserna för att de varit 
intresserade av att undersöka exempelvis intressenternas attityder.  
 
I och med att en undersökning av förändringen mellan IAS 39 och samtliga faser i 
IFRS 9 inte gjorts tidigare hoppas vi att studien ger en övergripande syn på IFRS 9 
och en ytterligare intressant aspekt i ämnet. 
  

                                                
21 Celik och Håkansson, 2009 
22 Engquist m.fl., 2012 
23 Jingmark och Lojek, 2011 
24 Bergenholt och Pölkkö, 2011 
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2. Metod 
 

Detta kapitel syftar till att ge läsaren en genomgång av metodvalet som gjorts samt hur 

undersökningsprocessen gått till. Kapitlet innehåller även en diskussion av uppsatsens validitet och 
 

reliabilitet.  
 

 
2.1 Metodval 
 

Efter att ett problem har formulerats och uppsatsens syfte har klarlagts kan valet av 
metod göras. Detta är en viktig del av uppsatsen, då det är avgörande för vilken typ av 
metod som ska väljas.25  
 
Det juridiska synsättet bygger främst på en förståelsekunskap, det vill säga på att 
förstå och tolka de regler som finns i primär- och sekundärkällorna. Juridisk metod 
bygger på tekniken att urskilja rättsliga fakta som är relevanta, att avgränsa denna 
rättsliga fakta och att tillämpa rättsregler på faktiska förhållanden26. För att uppnå 
uppsatsen syfte har i första hand en juridisk metod använts där olika regelverk har 
studerats.  De funna reglerna har sedan tillämpats genom att tolka den information 
som inhämtats, för att därefter diskuteras i valet av källor och vad dessa bidragit 
med.27  
 
Den juridiska metodens syfte anses också vara att fastställa orsakerna till varför vissa 
regler införs och vad effekterna blir av införandet.28 Denna metod anses därför lämpa 
sig bäst för att uppfylla studiens syfte som är undersöka vilka skillnader som uppstår 
mellan IAS 39 och IFRS 9, om de innebär en förenkling och förbättring och vad detta 
innebär för omställning för företag.  
 
 
2.2 Datainsamling för referensram 
 

Vid insamlingen av data inledde vi med att läsa den officiella standarden IAS 39, 
draften till de olika faserna i IFRS 9 och de tillhörande diskussionsdokumenten. 
Därefter användes Mälardalens högskolebibliotek och Goethe universitets (Frankfurt, 
Tyskland) biblioteket för att finna ytterligare relevanta publikationer. I databaserna 
söktes det på lämpliga ord såsom IFRS 9, IAS 39 och finansiella instrument. Som 
komplement användes även litteratur som tidigare uppsatser i liknande ämnen 
hänvisat till. Vid insamlandet av referensramen till studien gjordes en så kallad 
innehållsanalys. Detta innebär att vi analyserat främst de olika drafterna och 
diskussionsdokumenten, vilka innehåller kommentarer och förslag till förbättringar 
från engagerade berörda parter. 
 
 
  
                                                
25 Björklund m.fl., 2003 s. 57 
26 Sandgren, 2007, s. 37-38 
27 Lagen 
28 Artsberg, 2005, s. 31 



 7 

2.3 Primär- och sekundärdata 
 

För att kunna besvara studiens frågeställningar fordras kunskap vilken bör samlas in. 
Därefter ska denna kunskap analyseras och bearbetas. Vilka datakällor som används 
beror på vad som ska svaras på. En enkel uppdelning av de olika källorna är primär 
och sekundärdata, där primärdata är data som forskaren själv har samlat in och 
sekundärdata är data som redan samlats in av någon annan. Detta är en mycket enkel 
uppdelning och en källa kan vara både primär och sekundär beroende på hur de 
används i studien.29 
 
Primärdata kan definieras som data som är obearbetad för analys- eller 
forskningsändamål. Dessa typer av data finner vi i den officiella standarden IAS 39 
samt i Exposure Draften i IFRS 9. Dessa data är skriftliga data som redan finns men 
som måste insamlas och bearbetas för att ta fram de väsentliga delarna som berör det 
valda ämnet.30 De olika draften och det gällande regelverket har främst använts för att 
identifiera likheter och skillnader mellan standarderna. De kommande kapitlen om 
IAS 39 och IFRS 9 bygger på information från dessa källor. Detsamma gäller för 
analysen och diskussionen, där teserna framkommit efter att ha bearbetat materialet i 
de olika standarderna.  
 
Målet med denna studie är att fördjupa och öka kunskapen inom IAS 39 samt IFRS 9. 
Uppsatsen bygger främst på den officiella standarden IAS 39 och de olika draften. Vi 
valde dock att hålla en intervju då det ger möjligheten att införskaffa mer specifik 
fakta inom ämnet31 och för att öka vår egen förståelse och kunskap i ämnet. Vi 
mailade några av de större revisionsbyråerna i Sverige och PwC var de som snabbast 
kunde hänvisa till en specialist inom ämnet. När vi sökte efter lämpliga personer att 
intervjua blev vi slussade mellan många olika innan vi fann någon som kunde besvara 
våra frågor. Det visade sig vara svårt att få tag på människor som arbetade med IFRS 
och finansiella instrument, då det enbart finns ett fåtal specialister från större 
revisionsbyråer som hanterar området. Till slut fick vi kontakt med Peter Almgren 
som arbetar som redovisningsspecialist inom området finansiella instrument. Almgren 
har mångårig erfarenhet inom ämnet och han är väl insatt i de förändringar som 
kommer ske i och med revideringen. Några av de andra redovisningsbyråerna som 
svarade hade ingen möjlighet att tillräckligt snabbt hänvisa oss till någon som 
arbetade med IFRS och finansiella instrument och övriga valde vi att tacka nej till då 
vi redan kommit i kontakt med Almgren som kunde besvara våra frågor. Vi har endast 
valt att genomföra en intervju då uppsatsen inte främst bygger på intervjuer utan på 
det gällande regelverket IAS 39 och Exposure Draften tillhörande IFRS 9. I och med 
att detta ämne är väldigt aktuellt sker det ständigt diskussioner på 
redovisningsbyråerna om hur de nya reglerna kommer att påverka arbetet och 
Almgrens svar speglar vad hela PwC diskuterar då han, flera gånger, nämnde att 
ämnet diskuterats på kontoret. 
 
Vi genomförde en strukturerad intervju, en intervju som kan liknas vid en muntlig 
enkät. 32  Intervjun skedde i form av en telefonintervju där vi avtalat att ringa upp 
Peter Almgren. Intervjun varade i 60 minuter och under tiden antecknade vi Almgrens 

                                                
29 Artsberg, 2005, s. 45-47 
30 Artsberg, 2005, s. 45-47 
31 Björklund m.fl., 2003, s. 66-71 
32 Höst m.fl., 2006, s. 90-91 
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svar för att sedan sammanställa dessa och skicka till honom.  Almgren krävde inte att 
vara anonym, dock ville han att vi skickade våra sammanställda svar till honom så 
och inga feltolkningar gjorts. Under intervjun hade vi chans att ställa kompletterande 
frågor när vi ville att Almgren skulle utveckla svaren För att underlätta för Almgren 
skickade vi frågorna i förväg och utgick sedan under intervjun ifrån dessa (se bilaga). 
Intervjufrågorna sammanställdes efter granskningen av det gällande regerverket och 
de olika Exposure Draften. Frågorna är främst uppbyggda efter de olika faserna, men 
det finns även sammanfattande frågor med hänsyn till standarderna som helhet. I och 
med att studiens syfte är att undersöka om IFRS 9 är en förbättring och förenkling 
jämfört med IAS 39 bygger intervjufrågorna på att Peter Almgren skulle identifiera 
och förklara skillnaderna mellan standarderna, för att sedan jämföra dem.  
 

Fråga 1 Relevant till redovisningsgrunden i IAS 39 och IFRS 9 (avsnitt 3.2 och 3.3) 

Fråga 2 Relevant till fas I ”värdering och klassificering” (avsnitt 3.2.1 och 3.3.1) 

Fråga 3 Relevant till fas I ”värdering och klassificering” (avsnitt 3.2.1 och 3.3.1) 

Fråga 4 Relevant till fas I ”värdering och klassificering” (avsnitt 3.3.1.4) 

Fråga 5 Relevant till fas II ”nedskrivning” (avsnitt 3.2.2 och 3.3.2) 

Fråga 6 Relevant till fas II ”nedskrivning” (avsnitt 3.2.2 och 3.3.2) 

Fråga 7 Relevant till fas III ”säkringsredovisning” (avsnitt 3.2.3 och 3.3.3) 

Fråga 8 Relevant till fas III ”säkringsredovisning” (avsnitt 3.2.3 och 3.3.3) 

Fråga 9 Relevant till hela IAS 39 och IFRS 9 (avsnitt 3.2 och 3.3) 

Fråga 10 Relevant till hela IAS 39 och IFRS 9 (avsnitt 3.2 och 3.3) 

Fråga 11 Relevant till hela IAS 39 och IFRS 9 (avsnitt 3.2 och 3.3) 
 

Tabell: hur intervjufrågorna är kopplade till avsnitten i kapitel 3 
 
Sekundärdata är sammanställd data som har hämtas från en primärkälla och är 
beroende av dessa då de bygger hela sin text efter de olika primärkällorna33. 
Sekundärkällor vi använt oss av i studien är de diskussionsdokument som tillhör 
Exposure Draften, litteratur och Internet. Det är mycket viktigt att kritiskt granska 
sekundärdata eftersom dessa data är insamlade för ett annat ändamål och därför kan 
de vara vinklade för att uppfylla ett annat syfte. Diskussionsdokumenten är ett 
exempel på sådana data som inte är systematiserad, de har samlats in med ett annat 
syfte än denna studies syfte och därför har vi granskat intressenternas kommentarer 
kritiskt. 
 
 
2.4 Analysmetod 
 

För att kunna urskilja de likheter och skillnader som finns mellan de olika 
standarderna är det viktigt att kategorisera och gruppera informationen som finns. 
Informationen som tagits fram från IAS 39 och IFRS 9 är därför uppdelad efter de 
olika faserna för att lättare kunna identifiera skillnader och likheter. I analysen har 
skillnaderna som identifierats mellan standarderna analyserats och diskuterats för att 

                                                
33 Artsberg, 2005, s. 136 
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undersöka om de innebär en förbättring och förenkling. Informationen som 
framkommit i intervjun med Peter Almgren har använts för att förstärka 
trovärdigheten i analysen. I kapitlet analys och diskussion innefattas egna tolkningar 
och reflektioner med utgångspunkt från informationen från regelverket IAS 39, 
Exposure Draften från IFRS 9 och från den information som Peter Almgren bidragit 
med.  
 
 
2.5 Validitet och reliabilitet  
 

Definitionen på validitet är i vilken utsträckning ett mätinstrument mäter det som är 
avsett att mätas34. I uppsatsen ligger fokus på undersökande och förståelse för ämnet 
och det är av mycket stor vikt att säkra validiteten av referensramen för att kunna dra 
slutsatser. I och med att validiteten är en viktig del i uppsatsen rekommenderas det att 
en utvärdering ska utföras, detta för att besluta att underlaget är lämpligt. Detta görs 
ofta genom en dialog med berörda parter som kan bidra med en resultatbedömning.35 
För att få tillgång till rätt information för att besvara frågeställningarna har regelverk 
analyserat och intervju ägt rum. Då den nya standarden inte tillämpas än är det svårt 
att svara på om det verkligen innebär en förenkling och förbättring. Det är först när 
standarden publiceras och införs hos företagen som de faktiska förändringarna 
kommer visas. Det kan i nuläget bara dras teoretiska slutsatser och därför är det i 
denna uppsats svårt att säkra validiteten. Dock anser vi att validiteten är säkrad i så 
pass stor mån som möjligt i och med den intervjun som genomfördes. Intervjun 
hjälpte oss se att vi identifierat de väsentligaste skillnaderna mellan standarderna.   
 
Definitionen på reliabilitet är graden av tillförlitlighet i mätinstrument, det vill säga i 
vilken utsträckning samma värde kan uppnås när undersökningen upprepas36. För att 
få god reliabilitet gäller det att vara noggrann i insamlingen av datainsamlingen och i 
analysen. Genom att författarna noggrant redovisar hur de gått tillväga vid 
insamlingen av data ökar även uppsatsens reliabilitet. Detta för att läsaren själv kan 
göra en bedömning av arbetet.37 För att öka reliabiliteten har vi främst utgått från den 
officiella standarden IAS 39 och de Exposure Drafts, vilka är publicerade av IASB, 
och sedan kompletterat med andra källor som är utgivna av personer eller 
organisationer som är verkar inom området, exempelvis PwC och KPMG.  
 
I och med intervjun med Peter Almgren, som är väl insatt i ämnet, utfördes har 
reliabiliteten ökat. Almgren tog upp de skillnader vi redan identifierat i draften, han 
gav dock exempel och utvecklade vår kunskap. Detta gör att vi med större sannolikhet 
har identifierat de viktigaste skillnaderna mellan standarderna i uppsatsen. För att 
minska risken för feltolkning har vi sammanställt intervjun och skickat till Almgren 
för godkännande. Detta ökar också uppsatsens reliabilitet då risken för fel i materialet 
är mycket liten. Samtidigt måste vi tänka på att nya ändringar i IFRS 9 kan publiceras 
efter att studien är fastställd.  
  

                                                
34 Björklund m.fl., 2006, s. 59 
35 Höst m.fl., 2006, s. 72-73 
36 Björklund m.fl., 2003 s. 59 
37 Höst m.fl., 2006 s. 41 
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3. IAS 39 och IFRS 9 
 

Syftet med detta kapitel är att ge läsaren en bakgrund till standarden IAS 39 samt de förslag 

som finns till den nya standarden IFRS 9. Kapitlet börjar med en definitionslista för att sedan dela  
 

upp de två standarden i tre faser för att underlätta jämförelsen mellan dem. 
 

 
3.1 Definitioner 
 

Definitionerna som tas upp nedan är definitioner som finns inom 
redovisningsområdet.  
 
Ett finansiellt instrument är alla former av avtal som innebär en finansiell tillgång i ett 
företag och en finansiell skuld eller egetkapitalinstrument i ett annat.38 
 
En finansiell tillgång definieras som: 
• likvida medel 
• ett annat företags egetkapitalinstrument 
• en avtalsenlig rätt att förvärva likvida medel eller annan finansiell tillgång från ett 

annat företag 
• en avtalsenlig rätt där en finansiell tillgång eller skuld under fördelaktiga villkor 

byts med ett annat företag39  
 
En finansiell skuld definieras som: 
• en avtalsförpliktelse att erlägga likvida medel eller annan finansiell tillgång till ett 

annat företag 
• en avtalsenlig rätt där en finansiell tillgång eller skuld under fördelaktiga villkor 

byts med ett annat företag40 
 
Ett derivatinstrument är ett finansiellt instrument som kännetecknas av: 
• att värdet ändras i samband med förändringar i räntor, råvaror, valutakurser eller 

aktiekurser 
• att i jämförelse med andra liknande avtal ingen eller en mycket liten investering 

krävs  
• att de regleras i framtiden41  

 
Inbäddade derivat har derivatliknande egenskaper men är ett kontrakt som är en del av 
ett annat kontrakt.42 
 
Ett egetkapitalinstrument är samtliga avtal som innebär en rätt till ett företags 
återstående tillgångar efter avdrag för samtliga skulder.43 
                                                
38 Marton m.fl., 2008, s.336 
39 Berentzen, 2010, s.56-57 
40 Berentzen, 2010, s.56-57 
41 Marton m.fl., 2008, s.338 
42 Marton m.fl., 2008, s.332 
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Verkligt värde definieras som det värde en tillgång eller skuld har på marknaden vid 
en given tidpunkt. Enligt IFRS ska det verkliga värdet i första hand fastställas med 
hänvisning till en aktiv marknad och de marknadspriser som gäller. I de fall där det 
inte finns tillgängliga marknadspriser för den tillgång eller skuld som värderas eller 
om marknadspriserna inte är tillförlitliga ska värderingsmodeller användas för 
uppskattning av det verkliga värdet.44 Enligt IAS 39 definieras det verkliga värdet 
som det belopp till vilken en tillgång skulle kunna överlåtas eller en skuld regleras 
mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och som har ett intresse att 
transaktionen genomförs.45  
 
Upplupet anskaffningsvärde för en finansiell tillgång eller en finansiell skuld är det 
finansiella instrumentets förväntade värde minskat med eventuell reservering för 
värdeminskning.46 
 
 
3.2 IAS 39 
 

IAS 39 innehåller regler för värdering av finansinstrument och för 
säkringsredovisning. Vissa finansiella instrument är dock undantagna från standarden. 
Ett exempel är andelar i dotter- och intresseföretag. IAS 39 gavs ut 1998 och började 
gälla 2001. Strategier kring finansinstrument har under utvecklingen blivit allt mer 
komplex och möjligheten till avancerade strategier inom finansiell riskhantering gör 
att det har varit, och blivit, allt svårare att omsätta IAS 39 i praktiken. Standarden har 
inte mottagits väl i företagsvärlden; införandet och tillämpningen uppfattas som 
onödigt dyr och komplicerad. 47 
 
IAS 39 är ett regelbaserat regelverk. I en regelbaserad redovisning finns detaljerad 
vägledning för hur reglerna i standarden ska tillämpas vid upprättandet av finansiella 
rapporter. 48 Regelbaserade standarder är ofta komplexa då de innehåller mycket 
detaljerad information. IAS 39, i synnerhet, har ofta beskrivits som överdrivet 
regelbaserad och därigenom komplex.49  
 
Fortsättningen av detta avsnitt är uppdelat i tre delar; kategorisering och värdering, 
nedskrivning och säkringsredovisning. Denna uppdelning motiveras med att de följer 
de faser som IFRS 9 bygger på, vilket underlättar förståelsen för läsaren och förenklar 
vid jämförelser mellan den nya standarden och dess föregångare. 
 
3.2.1 Värdering och klassificering 
 

Finansiella tillgångar delas enligt IAS 39 in i fyra kategorier och finansiella skulder i 
två. Varje företag måste själva skapa en policy om hur kategoriseringen ska utföras. 
 

                                                
43 Berentzen, 2010, s.56-57 
44 Bokföringstips 
45 Fagerstöm, m.fl., 2005, s.170 
46 Bokföringsnämnden 
47 Fagerström m.fl., 2005, s.169 
48 Marton m.fl., 2008, s.39 
49 Berentzen, 2010, s.342 
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Enligt IAS 39 delas finansiella tillgångar in i fyra kategorier: finansiella tillgångar till 
verkligt värde genom resultaträkningen, investeringar som hålles till förfall, 
lånefordringar och kundfordringar, och finansiella tillgångar som kan säljas.50 
 
I kategorin finansiella tillgångar till verkligt värde genom resultaträkningen finns det 
tre olika typer av poster: 
• finansiella tillgångar som innehas för handel 
• derivatinstrument som är tillgångar 
• en finansiell tillgång där företaget väljer verkligt-värde-optionen. Valet måste ske 

vid anskaffningstidpunkten.51 
 
Verkligt-värde optionen i IAS 39 innebär en möjlighet för företag att utöka 
användandet av de kategorierna där finansiella tillgångar och finansiella skulder 
värderas till verkligt värde genom resultaträkningen. Reglerna innebär att en finansiell 
tillgång eller en finansiell skuld kan klassificeras i kategorin verkligt värde genom 
resultaträkningen när klassificeringen resulterar i mer relevant information. För att 
optionen ska få tillämpas måste vissa kriterier vara uppfyllda: 
• att posten är en finansiell tillgång eller skuld som innehåller en eller flera 

inbäddade derivat  
• att posten är en finansiell skuld vars belopp är avtalsbunden till en tillgång som 

mäts i verkligt värde  
• att exponeringen för en förändring i det verkliga värdet betydande kompenseras 

av exponeringen för förändringar i verkligt värde för annan finansiell tillgång 
eller finansiell skuld, inklusive derivat 

Därtill måste företag lämna upplysningar om hur dessa kriterier är uppfyllda och att 
de överensstämmer med den riskhanteringsanalys och investeringsstrategi som 
företaget måste upprätta. Optionen får inte tillämpas på investeringar i 
egetkapitalinstrument. Detta för att de inte har ett noterat marknadspris på en aktiv 
marknad och för att dess verkliga värde därför inte kan beräknas på ett tillförlitligt 
sätt.52 
 
I den andra kategorin, investeringar som hålles till förfall, ingår finansiella tillgångar 
som företaget avser att behålla tills de förfaller, exempelvis obligationer, dock inte 
aktier. Dessa värderas i balansräkningen till upplupet anskaffningsvärde. I kategorin 
lånefordringar och kundfordringar återfinns finansiella tillgångar som inte är derivat. 
Dessa har fastställda betalningar och finns inte på en aktiv marknad. Tillgångarna 
värderas till upplupet anskaffningsvärde. Kundfordringar redovisas till det belopp 
som beräknas inbetalas efter avdrag för osäkra fordringar.53 I den sista kategorin, 
finansiella tillgångar som kan säljas, ingår alla räntebärande placeringar och 
egetkapitalinstrument bortsett från bland annat aktier. Tillgångar värderas löpande till 
verkligt värde och vinster och förluster redovisas i eget kapital. 54 
 

                                                
50 Berentzen, 2010, s.60 
51 IAS 39 
52 IAS 39 
53 Södra(b) 
54 Marton m.fl., 2008, s. 339-341 
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På skuldsidan finns två kategorier: finansiell skuld till verkligt värde genom 
resultaträkningen och övriga finansiella skulder som i balansräkningen värderas till 
upplupet anskaffningsvärde.55 
 
I kategorin finansiell skuld som värderas till verkligt värde genom resultaträkningen 
ingår tre poster: 
• finansiella skulder som innehas för handel 
• derivatinstrument som är skulder 
• en finansiell skuld där företaget väljer verkligt-värde-optionen. Valet måste ske 

vid anskaffningstidpunkten. 
Instrument som inte hamnar i ovannämnda kategori återfinns i kategorien övriga 
finansiella skulder. Dessa värderas i balansräkningen till upplupet anskaffnings-
värde.56  
 
Vid samtliga värderingskategorier är det aktuellt att avgöra om finansinstrumenten 
ska värderas till anskaffningsvärde eller till verkligt värde i balansräkningen. Om 
verkligt värde utnyttjas måste det fastställas hur orealiserade värdeförändringar, de 
värdeförändringar som inte beror på transaktioner, ska hanteras. Detta kan ske 
antingen via resultaträkningen eller direkt till eget kapital.57 Vid redovisning till 
upplupet anskaffningsvärde måste det tas hänsyn till effektiv ränta för poster som har 
fast ränta.58 
 
Att ett instrument byter kategorier är inom de standarder som IASB ger ut i allmänhet 
inte önskvärt, då klassificeringen av finansinstrument ger väsentliga konsekvenser på 
redovisningen. Det finns dock undantag. Dessa bygger på att en omklassificering kan 
genomföras om det kan motiveras med att det skulle göra redovisningsinformationen 
mer tillförlitlig.  Det anses öka tillförlitligheten om företaget väljer att omklassificera 
instrument när dessa inte längre uppfyller de ursprungliga kriterierna som fanns. 
Därtill är det tillåtet att omklassificera finansiella instrument om företaget byter 
inriktning eller avsikter med dem. Det finns dock begränsningar; företag får till 
exempel enbart omklassificera instrumentet om det omvärderas till verkligt värde, 
men inte i det omvända fallet, de får således ej omvärderas till anskaffningsvärde.59 
 
3.2.2 Nedskrivning 
 

Som tidigare nämnts delas finansiella tillgångar upp i fyra olika kategorier. 
Nedskrivningar får endast göras i tre av dessa; investeringar som hålles till förfall, 
kundfordringar och lånefordringar, och finansiella tillgångar tillgängliga för 
försäljning. Instrument från kategorin finansiella tillgångar till verkligt värde skrivs 
inte ned. Nedskrivning enligt IAS 39 är skillnaden mellan upplupet anskaffningsvärde 
och verkligt värde. Framtida förluster kommer enligt IAS 39 aldrig att nedskrivas.60 
Nedskrivning enligt IAS 39 innebär att tillgången ska minskas till verkligt värde.61  
 

                                                
55 Berentzen, 2010, s.62 
56 Marton m.fl., 2008, s. 339-341 
57 Marton m.fl., 2008, s.340 
58 Marton m.fl., 2008, s.341 
59 Berentzen, 2010, s.70 
60 Finansinspektionen 
61 IAS 39 
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För att värdeförändringar av tillgångar eller skulder ska få skrivas ned enligt IAS 39 
krävs det att händelsen inträffat eller med största sannolikhet kommer att inträffa. 
Nedskrivningsbehov fastställs således utifrån historiska erfarenheter. När betalningar 
är avsevärt försenade eller att det finns stora betalningssvårigheter hos motparten ses 
det som ett tecken på att instrumentet bör nedskrivas. 62  Nedskrivningsbeloppet 
bestäms utifrån skillnaden mellan det bokförda värdet och nuvärdet av framtida 
kassaflöden, diskonterat genom en effektiv ränta63.  
 
Koncernens redovisade tillgångar och skulder bedöms vid varje rapportperiodsslut för 
att avgöra om det finns indikation på nedskrivningsbehov. Om indikation på 
nedskrivningsbehov finns beräknas det på tillgångens verkliga värde. 
Finansinstrument anses ha ett nedskrivningsbehov, och skrivs ned, om det verkliga 
värdet understiger anskaffningsvärdet med ett betydande belopp, eller när 
värdenedgången har pågått under lång tid. Företagen kan betrakta en värdenedgång 
olika, dock måste de vara konsekventa i sin resultaträkning. Exempelvis kan företag 
betrakta en värdenedgång större än 20 procent som betydande och en period om minst 
nio månader som lång tid.64 Nedskrivning får följaktligen tillämpas när en tillgångs 
redovisade värde understiger anskaffningsvärdet. 65 Att endast detta är uppfyllt är 
dock inte tillräckligt, det ska även finnas indikationer att anskaffningsvärdet inte kan 
återfås. Exempel på sådana indikationer kan vara finansiella svårigheter hos låntagare 
eller en långvarig minskning av det verkliga värdet.66 
 
3.2.3 Säkringsredovisning 
 

Företag kan välja att tillämpa säkringsredovisning enligt IAS 39 om en säkring är 
effektiv, säkringsredovisning är dock inte obligatoriskt. Företag säkrar finansiella 
tillgångar och skulder mot ogynnsamma värdeförändringar, 67  där ett 
säkringsinstrument skyddar de säkrade posterna från att fluktuera i värde på grund av 
kursrörelser genom att säkringsinstrumentet varierar i motsatt riktning. Minskar 
värdet på den underliggande variabeln kommer värdet på säkringsinstrumentet istället 
att gå upp. Genom användning av detta förfarande kopplas värderingen av den 
säkrade posten och säkringsinstrumentet samman. För att få tillämpa 
säkringsredovisning ställs det höga krav på företagen. De måste bland annat ange mål 
och strategi vid riskhanteringen och identifiera och dokumentera alla förhållanden 
kopplat till säkringen.68 Vid säkringsredovisning bör värdering till verkligt värde 
eftersträvas69.  
 
I IAS 39 definieras tre typer av säkringar: 
 

• säkring av verkligt värde 
Företag som har ränterelaterande skulder eller tillgångar utsätts alltid för en risk vid 
förändrade räntelägen. Ett exempel på denna typ av säkring är en så kallad ränteswap 
som effektivt omvandlar företagets fastränteskuld till ett instrument som motsvarar en 
skuld med rörlig ränta.  
                                                
62 IAS 39 
63 Södra(b) 
64 Södra(b) 
65 Bokföringstips 
66 IAS 39 
67 IAS 39 
68 Marton m.fl., 2008, s.343-344 
69 IAS 39 
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• säkring av kassaflöde 
Denna säkring låter företag som har lån till rörlig ränta att skapa ett derivat som låter 
företaget betala en fast ränta istället för en rörlig. Därigenom minskar risken att 
kassaflödet påverkas av räntesvängningar.  

 

• säkring av nettoinvestering i utlandsverksamhet  
Företag som är verksamma utomlands utsätts alltid för risker i samband med 
valutakurser. Valutarisken innebär att värdet på en framtida transaktion kan förändras 
på grund av att valutakursen fluktuerar. Det kan till exempel vara en betalning av en 
leverantörsskuld där växelkursen förändras under kreditperioden. Denna säkring 
tillåter företag att säkra en viss kurs.70 
 
Effektiviteten av förhållandet mellan risken och säkringsinstrumentet ska kunna mätas 
på ett tillförlitligt sätt71. För att säkringen ska anses vara effektiv ska företaget, vid 
varje rapporttillfälle, beräkna om förändringarna i verkligt värde ligger inom 
intervallet 80 till 125 procent.  Ett tillvägagångssätt i att räkna ut om säkringen är 
tillräckligt effektiv är att använda sig av värden från den säkrade posten och 
säkringsinstrumentet. En förlust i den säkrade posten på 100 divideras med 
säkringsinstrumentets vinst på 90. Det blir då 90/100=0.9=90%. Detta ligger då inom 
effektivitetsspannet, säkringen är således effektiv och säkringsredovisning får 
tillämpas. Företag får alltid säkra instrument men det är endast om de är effektiva som 
man får ta upp det i redovisningen, där kopplingen mellan den säkrade posten och 
säkringsinstrumentet identifieras.  
 
 
3.3 IFRS 9 
 

Den obligatoriska första tillämpningen av ”IFRS 9 - finansinstrument” är uppskjutet 
från 1 januari 2013 till 1 januari 2015. Huvudorsaken är att IASB behöver tid för att 
omarbeta kvarvarande delar i IAS 39, bland annat avsnitten om nedskrivningar och 
säkringsredovisning.72 Företag kan dock välja att tillämpa standarden tidigare om det 
önskas. 
 
Vid revideringen av IAS 39 var det viktigt för IASB att den nya standarden baserades 
på en principbaserad redovisning. Därför är IFRS 9 ett principbaserat regelverk, vilket 
bygger på professionella bedömningar och tolkningar av redovisare gällande hur 
redovisningsprinciperna ska tillämpas i en specifik situation. Principbaserade 
standarder ska fungera heltäckande och ge mer frihet för redovisning så länge 
principen följs.73 
 
3.3.1 Fas I: värdering och klassificering  
 

Tillvägagångssättet vid kategorisering i IFRS 9 skiljer sig från IAS 39 i flertalet fall, 
dock övertar den nya standarden de regler i IAS 39 som finns i sammanhang med 
datum för det första redovisningstillfället utan förändringar.74 Till skillnad från IAS 
39 följer IFRS 9 en mer principiell granskningsprocess. Detta, som tidigare nämnts, 

                                                
70 Axelman m.fl., 2003, s. 120-121 
71 Fagerström m.fl., 2005, s.173 
72 PwC(b) 
73 Berentzen, 2010, s.53 
74 Berentzen, 2010, s.76 
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bygger på professionella bedömningar och tolkningar av redovisare gällande hur 
redovisningsprinciperna ska tillämpas i en specifik situation.75 Det principbaserade 
förfarandet ger en minskning av valfriheten och detta leder till att tillförlitligheten 
ökar då ledningens tolkningsspelrum minskar.76 
 
Standarden är uppbyggd på en blandad värderingsmodell, som behålls från IAS 39 
men förenklas, där instrument värderas till upplupen anskaffningskostnad eller 
verkligt värde.77 Vid kategorisering av finansinstrument i IFRS 9 måste ett företag vid 
det första redovisningstillfället, för varje finansinstrument, bestämma om instrumentet 
ska kategoriseras till upplupet anskaffningsvärde eller till verkligt värde.78  
 
Reglerna i IAS 39 avseende klassificering och värdering av finansiella tillgångar har 
omarbetats i den nya standarden IFRS 9, medan klassificering och värdering av 
finansiella skulder har flyttats över till IFRS 9 i sin helhet.79 
 
3.3.1.1 Kategori ”till upplupet anskaffningsvärde” 
 

Enligt IFRS 9 baseras klassificeringen av finansiella tillgångar på företagets 
affärsmodell och kassaflöde och inte på enskilda karaktärsdrag hos 
finansinstrumenten, vilket gör klassificeringen oberoende av de enskilda 
instrumenten.80 
 
En finansiell tillgång måste enligt reglerna i den nya standarden placeras i kategorin 
till upplupet anskaffningsvärde om följande två villkor uppfylls:  
• om den finansiella tillgången hålls inom en affärsmodell vilkens mål är att hålla 

finansiella tillgångar för att realisera avtalsenliga kassaflöden (affärsmodells-
kriterium) 

• och om avtalen för den finansiella tillgången ger upphov till specifika tidsfrister 
gällande kassaflöden som endast representerar återbetalningar och ränta på 
utestående betalningar (kassaflödes-kriterium)81 

 
Kriteriet angående affärsmodell är det första kriteriet vid avgränsning i 
kategoriseringen i IFRS 9. En affärsmodell återger hur företaget verkar och innehåller 
information om hur de konkurrerar, använder sina resurser, strukturerar förhållanden, 
agerar med kunder och skapar värde för att kunna överleva på de vinster som görs. 
Företagets finansiella tillgång måste hållas inom en affärsmodell med målet att inneha 
finansiella tillgångar för att förverkliga avtalsenliga kassaflöden. Ett företag som har 
en sådan affärsmodell håller finansinstrument som endast generar inflöden där 
värdeförändringar är oväsentliga. De håller således inte finansinstrumenten för 
handel. Hålls instrument med detta mål uppfyller företagets alla finansinstrument, 
oavsett enskilda mål, kriteriet affärsmodell.82  
 

                                                
75 Berentzen, 2010, s.93 
76 Berentzen, 2010, s.208 
77 KPMG International Standards Group, 2009, s.2 
78 Berentzen, 2010, s.76 
79 PwC(a) 
80 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 2011, s.14 
81 Berentzen, 2010, s.77 
82 Berentzen, 2010, s.77-78 
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Det andra kriteriet gäller kassaflöden. Kassaflöde är ett företags inbetalningar och 
utbetalningar under en begränsad tid och tas fram genom att analysera de 
betalningsströmmar som finns under den intressanta perioden. Har en finansiell 
tillgång uppfyllt det första kriteriet måste det uppfylla även detta. Ett instrument gör 
det genom att avtalen för den finansiella tillgången ger upphov till specifika tidsfrister 
gällande kassaflöden som endast representerar återbetalningar och ränta på utestående 
betalningar.83 
 
3.3.1.2 Kategori ”till verkligt värde” 
 

IFRS 9 andra kategori är ”till verkligt värde”. Alla finansinstrument som inte 
uppfyller de två ovan nämnda kriterierna i kategorin till upplupet anskaffningsvärde 
placeras i kategorin verkligt värde. Ett finansinstrument ska kategoriseras till verkligt 
värde om den finansiella tillgången genom värdering till verkligt värde eliminerar 
eller minskar risken av förvrängning.84 
 
3.3.1.3 Kategori ”till verkligt värde via övrigt totalresultat” 
 

I det kompletterande draftet som IASB publicerade i november 2012 föreslås 
införandet av en tredje värderingskategori. IASB motiverar denna förändring med att 
både information från upplupet anskaffningsvärde och verkligt värde är användbar när 
enkla skuldebrev hanteras för att både erhålla avtalsenliga kassaflöden och 
försäljning. En affärsmodell med dessa blandade mål påverkas av både erhållandet av 
avtalsenliga kassaflöden och förverkligandet/genomförandet av verkliga värden. IFRS 
9 innehöll inte en sådan affärsmodell tidigare men vissa intressenter, såsom 
försäkringsbolag, ansåg att denna affärsmodell behövdes för att korrekt återspegla 
deras verksamhet. Draftet föreslår därför att en tredje värderingskategori införs; ”till 
verkligt värde via övrigt totalresultat”. Denna kategori gäller endast för enkla 
skuldebrev. I denna värderingskategori kommer balansräkningen reflektera det 
verkliga värdets bokförda värde medan upplupet anskaffningsvärde kommer 
presenteras i resultaträkningen. Skillnaden mellan det verkliga värdet och den 
upplupna anskaffningskostnaden, vinster eller förluster, redovisas i övrigt 
totalresultat.85 
 
3.3.1.4 Omklassificeringar 
 

Enligt IFRS är en omklassificering av finansinstrument inte önskvärt, men att helt 
förbjuda detta är inte möjligt. Därför har IASB anpassat IFRS 9 och gjort 
omklassificering svårare i jämförelse med IAS 39. Enligt IFRS 9 leder en förändring 
av affärsmodellen till en obligatorisk omklassificering av samtliga finansinstrument.86 
Vid marknadsstörningar är det inte längre tillåtet att omklassificera finans-
instrument.87 
 
3.3.1.5 Verkligt-värde-option 
 

Verkligt värde-optionen finns kvar i IFRS 9 som ett alternativ till värdering till 
upplupet anskaffningsvärde. De stränga kriterierna i IAS 39 gällande kategorisering 

                                                
83 Berentzen, 2010, s.82 
84 Berentzen, 2010, s.91-92 
85 IFRS Foundation(g) 
86 Berentzen, 2010, s.94-95 
87 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 2011, s.15 
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av finansiella skulder finns fortfarande kvar i den nya standardens verkligt-värde-
option. IFRS 9 tillåter dock företag att tillämpa verkligt-värde-optionen utan att en 
riskhanteringsanalys och investeringsstrategi upprättas. Enligt IFRS 9 kan företag 
välja att värdera en finansiell tillgång till verkligt värde även om det ej 
rekommenderas av värderingsmodellerna. Valet måste dock motiveras med att det 
innebär en väsentlig minskning av osäkerhet och höjning av tillförlitligheten i 
redovisningen av värdet på tillgången. Företag får även klassificera finansiella skulder 
enligt verkligt-värde-optionen, givet att tillförlitligheten ökar. 88  Verkligt värde-
optionen har förändrats i IFRS 9. Förändringen gäller hanteringen av kreditrisker i 
skulder där verkligt-värde-option kan tillämpas.89 
 
3.3.2 Fas II: nedskrivning 
 

Som tidigare klarlagts bygger nedskrivningar i IAS 39 på en modell som baseras på 
historiska förluster. Enligt Exposure Draftet fokuserar den nya standarden, IFRS 9, 
istället på finansiella skulders och finansiella tillgångars framtida kassaflöden som 
inte kan värderas till verkligt värde. Draftet innehåller också förslag om att även 
upplupet anskaffningsvärde ska få skrivas ned.90 Detta innebär att fler händelser kan 
leda till nedvärderingar.91  
 
När nedskrivningar beräknas enligt den nya modellen får företag ta upp framtida 
förväntade förluster. Detta leder till att budgeterade ränteintäkter kommer vara lägre 
jämfört med metoden i IAS 39 och därigenom visas ett mer rättvis budgetunderlag. 
Detta gör också att nedskrivningar inte plötsligt påverkar vinst eller förlust som det 
gör i den nuvarande modellen.92  
 
Nedskrivningar i IFRS 9 bygger på ett tillvägagångssätt som kombinerar den 
uppskattade förlusten med upplupet anskaffningsvärde.  Detta gör att relationen 
mellan de uppskattade förlusterna och de upplupna anskaffningsvärdena reflekterats i 
prissättningen av finansiella tillgångar. Detta innebär att det redovisade värdet på 
finansiella tillgångar till upplupet anskaffningsvärde alltid är detsamma som det 
uppskattade kassaflödet under tillgångens livslängd.93 
 
I draftet föreslås att företaget vid varje rapporttillfälle ska redovisa summan av 
nedskrivningarna. För tillgångar som har förväntade kreditförluster får de skrivas ned 
till det högsta värdet av antingen: 
• förväntade kreditförluster inom en snar framtid, eller 
• kreditförlusterna som förväntas ske inom överskådlig framtid (vilket innebär 

minst tolv månader efter företagets bokslut) 
För alla andra instrument skrivs hela den förväntade kreditförlusten ned.94 
 
Hur företaget ska gå tillväga för nedskrivningar av framtida värden har varit mycket 
omdiskuterat och fler förslag har presenterats under de senaste åren. Det senaste 
förslaget, som framkommer i det uppdaterade diskussionsdokumenten tillhörande 
                                                
88 Deloitte(d) 
89 PwC(a) 
90 ASBA 
91 Gillard, 2010 
92 Gillard, 2010 
93 IFRS Foundation(a) 
94 IFRS Foundation(a) 
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Exposure Draftet, är den så kallade ”Three Buckets”-modellen. Denna modell innebär 
att klassificering av tillgångarna görs i tre olika buckets efter dess kreditvärdighet, där 
kreditvärderingen bland annat bestämmer hur lång tid tillgången ska få nedskrivas för 
att sedan kunna uppskatta den eventuella förlusten. Tillgången ska skrivas ned med 
den uppskattade förlusten som sedan avsätts i en kapitalreserv. De finansiella 
tillgångarna delas in i tre buckets beroende på hur stor kreditrisk tillgången har, vilket 
sedan bestämmer under hur lång tid tillgången kommer skrivas ned.95 
 
De tillgångar som finns i bucket 1 är de med lägst kreditrisk. Dessa tillgångar kommer 
inte att bevakas aktivt men det kan finnas risk till förluster om det sker plötsliga och 
oförutsedda händelser. Finns tillgångarna inom denna bucket sker kapitalavsättningar 
mellan 12-24 månader.  
I bucket 2 finns tillgångar som anses ha en högre kreditrisk, då det har observerats 
händelser som kan leda till nedskrivning. Finns tillgången inom denna bucket sker 
kapitalavsättningar för hela den förväntade livslängden.  
Inom bucket 3 återfinns de tillgångar som anses ha högst risk. Placeras tillgången i 
denna bucket finns specifik information som gör att tillgången med största 
sannolikhet kommer att skrivas ner. Även inom denna bucket sker kapitalavsättningar 
under hela den förväntade livslängden. 96 
 
Buckets 2 och 3 anses vara relativt likvärdiga med IAS 39 då de innehåller krediter 
med en indikation på nedskrivning. Den första bucketen är den som kommer skapa 
den största skillnaden för företagen då de måste inskaffa helt nya system för att 
kontrollera dessa. 97 
 
Reaktionerna på draftet har varit positiva och IASB har fått ett stort stöd angående de 
förslag som finns om att nedskrivningar ska uppskattas utifrån framtida förväntade 
förluster, istället för nuvarande historiska förluster. Många som kommenterade draftet 
höll med om att förväntade förluster ska beräknas över den finansiella tillgångens 
livslängd. Att inte använda denna metod skulle inte vara konsekvent med god 
redovisningssed för att den resulterande informationen, resultatet, varken skulle vara 
en relevant eller en trovärdig representation av den ekonomiska aktivitet som 
företaget har.98 
 
3.3.3 Fas III - säkringsredovisning 
 

Säkringsredovisningen i IAS 39 har kritiserats av vissa för att ha alltför många regler 
som inte har samband med företagets riskhanteringsaktiviteter.99 Anledningen till att 
IASB har valt att ompröva säkringsredovisning enligt IAS 39 är för att de komplexa 
reglerna i den gamla standarden gjort det svårt för företag att tillämpa 
säkringsredovisning.100 
 
Vissa regler är oförändrade från IAS 39, till exempel att tillämpning av 
säkringsredovisning förblir en valmöjlighet men inte en plikt.101 Den övergripande 
                                                
95 IFRS Foundation(h) 
96 IFRS Foundation(h) 
97 IFRS Foundation(h) 
98 IFRS Foundation(a) 
99 Deloitte(c), 2012 
100 Deloitte(c), 2012 
101 Deloitte(c), 2012 
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effekten i och med omarbetningen av standarden är att det ska finnas fler möjligheter 
att tillämpa säkringsredovisning.102 
 
En viktig skillnad från IAS 39 är förändringen av effektivitetskravet. 
Effektivitetskravet i IAS 39 sågs som ett av de största problemen med 
säkringsredovisningen.103 För att kvalificera sig för säkringsredovisning i enlighet 
med IAS 39 måste en säkring vara mycket effektiv, vilken måste vara inom intervallet 
80-125%. Detta krav ses inte vara i linje med riskhanteringsmetoder och är känsligt 
för tekniska misslyckanden. Därför beslutade IASB att byta ut detta 
kvalificeringskrav mot ett mer principbaserat krav. Detta innebär att de nya 
effektivitetskraven för att få tillämpa säkringsredovisning är: 
• att det ska finnas ett ekonomiskt förhållande mellan säkringsinstrumentet och den 

säkrade posten 
• att kreditrisken inte får dominera förhållandet mellan säkringsinstrumentet och 

säkringsposten 
• att säkringskvoten skall återspegla riskhanteringsstrategin och skall inte skapa 

oönskade effekter i redovisningen104 
Detta ger ett redovisningsresultat som närmare speglar riskhanteringsaktiviteter i 
företaget.105  

 
Till skillnad från IAS 39 kommer IFRS 9 att tillåta klassificering av riskkomponenter 
för icke-finansiella poster, om de kan identifieras och är tillförlitligt mätbara. Att 
tillåta säkringsredovisning för riskkomponenter i icke finansiella poster kommer att 
öka möjligheterna att tillämpa säkringsredovisning.106 
 
 
3.4 Intervju  
 

En intervju genomfördes med Peter Almgren fredagen den 14 december 2012. Peter 
är redovisningsspecialist med inriktning på finansiella instrument på PwC i 
Stockholm.  
 
Peter Almgren inleder med att berätta att anledningen till att IAS 39 är regelbaserad är 
för IASB använde US GAAP:s regelbaserade regelverk, som givits ut av FASB, kring 
finansiella instrument som grund till deras standard. Det fanns dock ända sedan 
införandet av standarden en plan på att förnya och principbasera regelverket gällande 
finansiella instrument. Detta för de standarder som IASB publicerat ska vara 
enhetliga, men detta har dröjt. Peter Almgren berättar vidare att den nya standarden 
IFRS 9 är mer principbaserad än IAS 39, dock innehåller den fortfarande mycket 
regler i jämförelse med andra standarder utförda av IASB, särskilt inom 
säkringsredovisning. 
 
3.4.1 Fas I: värdering och klassificering 
 

En stor skillnad mellan standarderna är att företag, i och med det förminskade antalet 
kategorier i IFRS 9, inte har samma valmöjligheter vid det första 
                                                
102 Deloitte(b), 2012 
103 Deloitte(a), 2012 
104 Deloitte(c), 2012 
105 Deloitte(b), 2012 
106 Deloitte(b), 2012 
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kategoriseringstillfället som de tidigare hade i IAS 39. Den viktigaste skillnaden i den 
nya värderingen av finansinstrument är att affärsmodellen ska stödja kassaflödet för 
att instrument ska få redovisas till upplupet anskaffningsvärde. Peter Almgren nämner 
att det enligt ett nytt ED har kommit förslag på en tredje kategori som liknar IAS 39:s 
kategori ”finansiella tillgångar som kan säljas”. I den kategorin tas finansiella 
instrumentet upp till verkligt värde i balansräkningen, upplupet anskaffningsvärde i 
resultaträkningen och värdeförändringen tas upp i övrigt totalresultat.  
 
Omklassificering enligt det nya standarden IFRS 9 får endast ske vid en förändring av 
affärsmodellen, och detta anser Peter Almgren är ett nödvändigt krav då 
klassificeringens grund i IFRS 9 bygger på affärsmodellen. Därför är det även den 
enda möjligheten till omklassificering. 
 
3.4.2 Fas II: nedskrivning 
 

Peter Almgren nämner att IASB hittills endast släppt en begränsad mängd information 
om nedskrivningar. Dock kan en stor förändring identifieras och denna är att 
instrument ska kunna tas upp för nedskrivning tidigare. När IAS 39 tillämpades var 
det vanligt att nedskrivningarna var för små och togs upp för sent. Detta åtgärdas 
genom att förändra tidsaspekten i IFRS 9. Ett problem återfinns dock i att det ännu 
inte är definierat exakt vad en förlusthändelse är eller vad det innebär. Uppgifter kring 
detta tros komma i det Exposure Draft som ska släppas under det första kvartalet 
2013. 
 
3.4.3 Fas III: säkringsredovisning 
 

Säkringsredovisningen är det området inom IFRS 9 som är mest regelbaserat, men det 
har ändå en principbaserad utgångspunkt. Regelbaseringen tas bort genom att 80-
125% effektivitetskravet slopas och Peter Almgren berättar att företag i den nya 
standarden istället måste visa att det finns ett ekonomiskt samband mellan 
instrumentet och säkringen. Detta innebär att fler relationer kvalificeras för 
säkringsredovisning. En ytterligare skillnad är att företag i IAS 39 inte fick dela upp 
icke finansiella föremål men det var tillåtet att dela upp finansiella föremål. 
 
Peter Almgren anser att effektivitetskravet i IAS 39 var missvisande och irrelevant. 
Han påvisar detta genom att förklara att en säkring som är 80% effektiv påverkar 
resultaträkningen med 20% av derivatets värdeförändring, medan en säkring som 
”bara” hade en effektivitet på 79,9% påverkar resultaträkningen med 100% av 
derivatets värdeförändring.  
 
 
3.5 Tidigare studier  
 

Som tidigare nämnts finns det studenter som genomfört andra undersökningar som på 
något sätt berör IAS 39 och IFRS 9. Nedan presenteras kortfattat dessa 
undersökningars slutsatser. 
 
Uppsatsen ”En mindre komplex standard” bygger främst på kvalitativa intervjuer.  
Författarna av uppsatsen menar att IFRS 9 kommer att vara förenklad, jämfört med 
IAS 39, i och med att de fyra kategorierna tas bort. Dock menar de att en erfaren 
person inte kommer påverkas speciellt mycket av den nya standarden då de innehåller 
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till största del samma regler som IAS 39. Dock menar de att IFRS 9 är något 
förenklad och att det blir lättare att förstå för nybörjare.107 
 
Den andra uppsatsen ”Klassificering och värdering av finansiella instrument” 
begränsar sig till den första fasen och bygger främst på litteratur.  Författarna kom 
fram till att det inte skulle innebära stora förändringar mellan IAS 39 och IFRS 9. De 
var dock noga med att poängtera att tillförlitlighetsperspektivet skulle förändras, i 
vissa fall till de bättre och i vissa fall till de sämre. Deras sammanfattande slutsats, 
efter att ha avvägt de positiva och de negativa aspekterna, var dock att det inte skulle 
bli någon större skillnad i tillförlitlighetsperspektivet.108 
 
Syftet med uppsatsen ” IFRS 9 Fas II ” var att se vad olika intressenter förväntar sig i 
redovisningen av finansiella instrument och vad de finns för attityder till fas II. 
Uppsatsen bygger på en empirisk undersökning där författarna granskat de 
kommentarer som finns i diskussionsdokumentet som tillhör Exposure Draftet om fas 
II.  Författarna anser att det kommer bli svårt att få den nya standarden mindre 
komplex då det ständigt kommer nya produkter så som hybrider, sammansatta 
instrument eller instrument med olika underliggande värdepapper som gör fas II ännu 
mer svårtillgängligt. Författarna uppger att intressenter är rädda för en principbaserad 
standard och efterfrågar mer exempel vilket då skulle innebära att standarden återigen 
skulle bli regelbaserad. Deras slutsats är att den nya standarden förmodligen kommer 
vara komplex, dock inte lika mycket som i IAS 39.109 
 
Den sista uppsatsen ”IFRS 9 Fas III – Säkringsredovisning” är en kvalitativ studie 
som bygger på diskussionsdokumentet till Exposure Draftet om fas III. Författarna 
anser att den nya standarden kommer att innebära en förbättring för företagen då fler 
kan utnyttja säkringsredovisning. IASB har åtgärdat många av bristerna i 
säkringsredovisningen i IAS 39 och de intressenter som lämnat kommentarer är 
mycket positiva till förändringarna. Författarnas slutsats efter granskningen av 
diskussionsdokumentet är att tillämpningen av säkringsredovisning kommer att 
underlätta för företag.110  

                                                
107 Celik och Håkansson, 2009 
108 Engquist m.fl., 2012 
109 Jingmark och Lojek, 2011 
110 Bergenholt och Pölkkö, 2011 
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4. Analys och diskussion 
 

Detta kapitel kopplar samman de båda standarderna för att därefter jämföra dessa och visa på 

skillnaderna. Analysen och diskussionens uppbyggnad är som sådan att fas I jämförs först, därefter  
 

Fas II och till sist fas III.  
 

 
4.1 Kategorisering och värdering 
 

Att öka jämförbarheten mellan olika länders redovisning är, som nämndes i det första 
kapitlet, ett av de grundläggande skäl till varför EU anlitade IASB. Att IAS 39 är 
regelbaserad ses som ett problem av IASB och för att lösa detta grundläggande 
problem har de utvecklad IFRS 9 mot att bli principbaserad. Detta för att en 
principbaserad process ger en skarpare och mer objektiv uppdelning av de finansiella 
instrumenten. Att bygga den nya standarden på en principbaserad bedömning 
underlättar och förenklar jämförbarheten mellan olika företags redovisning. En 
regelbaserad standard kan argumenteras ge en bättre jämförelse mellan olika företag, 
då en regelbaserad standard innehåller detaljerade hänvisningar till hur redovisningen 
ska utföras. Detta finns inte i en principbaserad, utan den bygger på tolkningar, vilket 
vid första åsynen inte borde leda till att möjligheten till jämförelser mellan företag 
ökar. Men problemet med regelbaserade standard är att de är väldigt detaljerade och 
därför hinner de inte anpassa sig till en komplex och snabbt förändrad finansiell värld. 
De blir sannolikt föråldrade vid tiden för publicering och användande, vilket i 
synnerhet fallet var med finansinstrument. Därför var detta en viktig del i 
revideringen av IAS 39 och faktumet att IFRS 9 är en principbaserad standard är en 
grundläggande förändring som innebär en avsevärd förbättring. En förbättring både 
för företagen men även för den finansiella världen i stort då redovisningen av 
finansiella instrument sågs som en accelerator i finanskrisen 2008.  
 
Vi menar att införandet av IFRS 9 kommer innebära att bedömningen av instrument 
genom verkligt värde kommer att öka inom företagen. Anledningen till att denna 
värderingsmetod, trots att den ansågs vara en anledning till att finanskrisen 2008 
förvärrades, är den primära kategorin i den nya standarden är troligtvis för att 
finansinstrumentens värde fluktuerar mycket i tid och därför är detta den enda 
möjligheten. Att använda en mixad modell är således den enda möjligheten, även om 
det är riskfyllt vid en ytterligare finanskris. 
 
En annan effekt IFRS 9:s principbaserade bedömning har är att företag inte har 
samma valmöjligheter i kategoriseringen av instrument. Företag måste vid 
kategorisering enligt IAS 39 ta hänsyn till och förklara vissa syften gällande deras 
affärsmässiga avsikter och därefter bedöma varje instrument enskilt. Det 
principbaserade tillvägagångssättet innebär således en mer enhetlig kategorisering, 
vilket ses som både en förbättring och förenkling. Den nya kategoriseringen är mer 
objektiv och ger därför ett mer tillförlitlig resultat. Ett exempel på detta är att alla 
egenkapitalinstrument och låneinstrument som inte leder till ränta och amorteringar 
och/eller som inte hålls inom en affärsmodell som förverkligar avtalsenliga 
kassaflöden hamnar i kategorin till verkligt värde. Värdering och klassificering 
baseras således inte längre på enskilda instruments egenskaper utan på företags 
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affärsmodell och därför kommer jämförelsen mellan företagens redovisning att 
underlättas. Det är en förbättring i standarden IFRS 9 i jämförelse med IAS 39. Denna 
förändring från i IAS 39 där företag själva kunde välja kategori uppfattas, av oss, som 
en förenkling och förbättring, både för företagen vid redovisningen och för 
intressenter när de läser och jämför företags årsredovisningar.  
 
Det första förslaget från IASB var att IFRS 9 endast skulle innehålla två kategorier, 
vilket innebar att företags valmöjligheter var begränsade. Dock har denna 
valmöjlighet ökats sedan IASB i november 2012 föreslog en tredje kategori. 
Kategoriseringen blir mer nu komplex då det, om förslaget godkänns, finns ett val 
som inte fanns i det första Exposure Draftet. Trots detta anser vi att denna förändring 
är nödvändig då den tredje kategorin behövs för att likviditetsportföljer ska kunna 
kategoriseras, vilket även stöds av Peter Almgren.  
 
Studien ”En mindre komplex standard” menar att den nya standarden kommer att 
förenklas då de fyra kategorierna tas bort. Dock har ett nytt draft, som innehåller 
förslag om den tredje kategorin, kommit efter denna uppsats skrivits vilket gör att det 
finna andra förutsättningar nu. Författarna till studien anser att den första fasen 
kommer att förenklas, vilket vi samtycker till. Vi anser att regerverket kommer att 
förenklas trots den tredje kategorins införande men inte i lika stor omfattning som 
innan.  
 
Författarna till uppsatsen ”Klassificering och värdering av finansiella instrument” 
ansåg att det inte skulle bli speciellt stora skillnader mellan regelverken, vilket vi inte 
håller med om. Vi anser att det nya regelverket kommer leda till relativt stora 
förändringar, främst i och med att de fyra kategorierna försvinner och ersätts av nya. 
 
Att ledningens avsikter med instrumentet och att inte instrumentens egenskaper tas i 
betraktelse vid en omklassificering ses som positivt. Enligt IFRS 9 kan endast 
omklassificeringar genomföras mellan de två olika kategorierna om affärsmodellen 
ändrats och då ska samtliga finansinstrument i kategorin omklassificeras. Detta 
principbaserade förfarande ses i det stora hela som en förbättring. Att företag endast 
kan omklassificera instrument vid byte av affärsmodell är ett nödvändigt krav då 
klassificeringens grund i IFRS 9 bygger på affärsmodellen och därför är det även den 
enda möjligheten till omklassificering. Detta skulle dock i praktiken kunna leda till 
problem i fall instrument fortfarande hålls med samma ursprungliga avsikter trots att 
affärsmodellen ändrats. Dessa instrument måste trots det omklassificeras och detta 
kan innebära problem. Vi anser, trots detta problem som kan uppkomma, att denna 
förändring är en förbättring och förenkling för företagen när de tillämpar det nya 
regelverket. 
 
Verkligt-värde-optionen återfinns i både den gamla och den nya standarden. IFRS 9 
tillåter företag att tillämpa verkligt-värde-optionen utan att en riskhanteringsanalys 
och investeringsstrategi upprättas. Denna analys och strategi är viktigt i IAS 39. Detta 
innebär en förenkling för företagen, det innebär mindre arbete vilket ses som positivt.  
Att företag fortfarande har möjlighet att tillämpa verkligt värde, även om det inte 
rekommenderas, ses även det som positivt. Då kategorierna minskats till antal i den 
nya standarden anser vi att det är viktigt att företag har möjligheten att välja vilken 
värderingsmetod de vill använda sig av, att ha lite mer inflytande över sin 



 25 

redovisning. Denna valmöjlighet ökar med verkligt-värde-optionen och vi är positiva 
till att verkligt värde optionen även återfinns i den nya standarden. 
 
 
4.2 Nedskrivning 
 

De flesta regler gällande nedskrivningar har överförts oförändrat från IAS 39 till IFRS 
9. Dock finns det i den nya standarden en stor och viktig förändring. I den nuvarande 
standarden, IAS 39, förutsätts att en händelse har ägt rum för att nedskrivning ska få 
tillämpas. I IFRS 9 har istället förslag kommit att företag ska få tillräkna sig framtida 
händelser.  
 
Vid nedskrivningar i IFRS 9 kan företag nu fokusera på och analysera framtida 
kassaflöden, vilket leder till att fler händelser kommer att kunna leda till nedskrivning 
och företagets resultat kommer därigenom få en förbättrad verklighetsanpassning. 
Detta kommer även leda till att utomstående får en mer rättvis bild av företaget då 
resultatet baseras på andra siffror eftersom fler händelser av nedskrivningar nu får tas 
upp. Företagens resultat kommer därför spegla en mer verklig bild vilket innebär en 
förbättring, både för företagen och läsaren av årsredovisningar, i den nya standarden.  
 
Frågan är om detta innebär en förenkling då det kan vara svårare att förutspå vad som 
kommer att ske istället för att beräkna vad som verkligen har skett. Detta understödjer 
även Peter Almgren. Han säger att nedskrivningar inom IFRS 9 troligtvis kommer bli 
mer komplex då det nu kommer ställas större krav på att följa utvecklingen av 
finansinstrumenten, att analysera områdena där instrumenten finns, vad som hänt och 
vad som troligtvis kommer att hända. Sammanfattningsvis konstateras att denna 
förändring av nedskrivningar inte innebär en förenkling för företagen, men definitivt 
en förbättring.  
 
Uppfattningen angående det nya draftet med förslaget på de tre nya bucketsen är 
mestadels positiv. I den nya modellen kommer det krävas ytterligare information, 
vilket vi, trots en sannolikt aningen högre arbetsbörda för företagen, ser som positivt. 
Detta då det krävs att företagen söker en viss grad av upplysningar i och med att 
metoden för nedskrivningsmodellen är så pass komplex. I och med att en värdering av 
framtida kassaflöden görs kommer förslaget ständigt innehålla en osäkerhetsfaktor då 
framtida kassaflöden är svåra att definiera. Förslaget kommer också tillåta att företag 
gör olika antaganden vilket gör förslaget än mer komplext.  
 
Det går med största sannolikhet att säga att den nya värderingsmetoden kommer 
innebära en ökad användbarhet, då förluster tas upp i ett tidigare skede.  Att framtiden 
är osäker och svår att prognostisera är ett faktum som är svårt att påverka. Dock måste 
tydliga regler finnas för hur dessa uppskattningar ska göras. Modellen anses vara en 
viktig utveckling i sammanhanget även om denna förändring innebär att standarden 
förblir komplex. Trots detta är det rimligt att företag sätter av ett visst kapital för att 
gardera sig mot framtida förluster även om det inte med all säkerhet går att säga att 
förlusterna överensstämmer med nedskrivningarna och kapitalavsättningarna.  
 
Uppsatsen ”IFRS 9 Fas II” slutsats är att den nya standarden inte kommer att bli 
mindre komplex då nya produkter på marknaden ständigt uppkommer. Studien 
undersöker intressenternas generella åsikter och slutsatsen de kom fram till var att 
företagen inte trodde det skulle blir stora skillnader, däremot en förenkling. Som 



 26 

tidigare nämnts förflyttas mycket att reglerna i IAS 39 direkt till IFRS 9 men en 
väldigt viktig skillnad är tidsaspekten när en nedskrivning får göras. Denna, vad som 
kan tyckas, lilla förändring kommer att leda till stora skillnader för företagen.  Detta 
kommer att leda till att förväntade förluster får tas upp mycket tidigare och resultatet 
blir mer verklighetsanpassat, vilket vi ser som en förbättring från den tidigare 
standarden.  
 
 
4.3 Säkringsredovisning 
 

Kapitlet om säkringsredovisning enligt IAS 39 har fått utstå mycket kritik då reglerna 
och dokumenteringen har ansetts vara alltför komplicerade. Detta har lett till att 
många företag inte kunnat använda sig av säkringsredovisning. I det nya förslaget har 
IASB försökt knyta säkringsredovisningen närmare riskhanteringen samtidigt som de 
har försökt eftersträva ett mer principbaserat regelverk än vad som finns idag. Detta 
kommer leda till att reglerna för tillämpningen av säkringsredovisningen blir lättare 
och fler företag kommer kunna utnyttja fördelarna säkringsredovisningen ger.  
 
Att det komplicerade effektivitetskravet tas bort innebär en förenkling och förbättring 
eftersom fler företag då har möjlighet att tillämpa säkringsredovisning. 
Säkringsredovisningen kommer då ha ett bättre samband med företagets 
riskhanteringsaktiviteter. Detta är en förbättring, för både företag och för läsaren av 
årsredovisningar, i den nya standarden.  
 
Den nya standarden bygger på en principbaserad prövning av säkringsinstrumenten 
vilket innebär att de specifika kraven tas bort och ersätts istället med krav som är mer 
tolkningsbara. Detta leder troligen till att fler företag kommer att tillämpa 
säkringsredovisning vilket enligt oss är en viktig förbättring av standarden.  
 
I IAS 39 finns idag ingen möjlighet att säkra icke-finansiella poster, exempelvis inköp 
av råvaror. Detta då dessa varor är en riskkomponent. IASB har föreslagit en ändring 
av detta så att det blir möjligt att även säkra dessa riskkomponenter i icke-finansiella 
poster. Det är självklart en förutsättning att riskkomponenten kan mätas och separeras 
från posten. I och med denna ändring skulle det exempelvis bli möjligt att tillämpa 
säkringsredovisning för säkring av oljeprisrisken, där företag nu kan skilja på 
flygbränslet och råoljan, vilket enligt IAS 39 inte är tillåtet. Detta kommer göra att 
fler företag kan tillämpa säkringsredovisning, sådana företag som tidigare egentligen 
kvalificerat sig för säkringsredovisningen men inte kunnat då de inte fick dela upp 
instrumenten. Vi identifierar detta som en av de viktigaste förbättringarna som IFRS 9 
innebär för företagen. Men påpekas bör även att eftersom att dessa instrument är 
riskkomponenter är det viktigt att mätningen och separationen från posten är väl 
analyserad. Detta kanske inte innebär en förenkling för företagen vid tillämpningen 
eftersom detta kan visas vara svårtillämpat. Dock anser vi att denna förändring är så 
pass viktig, och att det trots att vi ställer oss frågande till om det innebär en förenkling 
att det ändå innebär en förbättring som väger upp detta faktum. 
 
Författarna till studien ”IFRS 9 Fas III – Säkringsredovisning” anser att den nya 
standarden kommer innebära en förbättring för företagen eftersom fler kan utnyttja 
säkringsredovisning. De anser också att säkringsredovisningens regler kommer att 
vara mer lätthanterliga än IAS 39. Detta är en åsikt vi håller med om främst angående 
säkringsredovisningens förändringar vid effektivitetskravet som vi bedömer kommer 
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minska komplexiteten. Ytterligare en förbättring är att säkring i IFRS 9 också 
kommer innehålla icke finansiella instrument som gör att fler företag får tillämpa 
säkringsredovisning.   
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5. Slutsats 
 

Syftet i denna del av uppsatsen är att besvara uppsatsen frågeställningar 
 

 
Redovisningen av finansinstrument har genom revideringen inneburit många 
förbättringar och förenklingar, vilka är analyserade och diskuterade i kapitel 4. Nedan 
följer en sammanfattning av vad vi kom fram till, vilket även svarar på den första 
frågeställningen: ”är IFRS 9 en förbättring och en förenkling jämfört med IAS 39?”. 
 
I fas I är den största skillnaden att antalet kategorier minskas, från fyra i IAS 39 till 
två, alternativt tre. Detta anser vi är en förenkling för företagen med motiveringen att 
valmöjligheten begränsas och jämförbarheten mellan företag och deras redovisning 
därmed ökar. Dock innebär införandet av en tredje kategori, att företagen ändå ställs 
inför ett val. Detta gör standarden mer komplex (jämfört med det tidigare förslaget 
med endast två kategorier) men vi bedömer samtidigt att denna nya förändring är 
nödvändig. Det principbaserade tillvägagångssättet innebär en mer enhetlig 
kategorisering, vilket ses som både en förbättring. En förbättring både för företagen 
vid redovisningen och för intressenter när de läser och jämför företags 
årsredovisningar. 
 
Den största skillnaden i fas II är tidsaspekten. Detta gör att standarden troligtvis 
kommer bli mer komplex, men förändringen innebär trots det en förbättring för 
företagen. Detta motiverat med att IFRS 9 baseras på en ny nedskrivningsmodell där 
hänsyn tas till framtida förluster vilket är en förbättring både för företagen och för 
intressenter då resultatet är mer rättvisande än tidigare. Peter Almgren tyckte att det 
var svårt att uttala sig om fasen då det finns begränsat med information. Detta gör att 
det är svårt att analysera förändringar och dra slutsatser.  
 
Den största skillnaden i fas III är att det kommer finnas fler möjligheter till 
säkringsredovisning, i och med att 80-125% effektivitetskravet avskaffas och att icke 
finansiella och finansiella instrument får delas upp. Detta är en stor förbättring för 
företagen och innebär en väsentlig skillnad. Att IFRS 9 istället för effektivitetskravet 
bygger på en principbaserad prövning av säkringsinstrumenten innebär att de 
specifika kraven tas bort och ersätts istället med krav som är mer tolkningsbara. Detta 
identifierar vi som en viktig förenkling av standarden, där det blir enklare för företag 
att tillämpa säkringsredovisning. 
 
Slutsatsen som dras utifrån referensramen och analysen är att den nya standarden 
troligtvis kommer innebära en förenkling i jämförelse med IAS 39, kanske främst för 
läsaren av en årsredovisning. Men vi ställer oss frågande till om den nya standarden 
innebär en förenkling för upprättaren, således företagen som upprättar finansiella 
rapporter. Troligtvis inte, sett till den fullständiga standarden. Detta motiverat med att 
fas II sannolikt kommer hålla en hög komplexitetsgrad. Vi kommer emellertid till 
slutsatsen att den nya standarden kommer innebära en förbättring för företagen, dock 
inte i samtliga fall en förenkling.  
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Nedan dras slutsatser gällande hur IFRS 9 kan komma att påverka de företag som 
tillämpar den, vilket svarar på den andra frågeställningen: ”vad innebär det nya 
regelverket för företagen?” 
 
Industriföretag kommer inte märka av förändringen i kategoriseringen speciellt 
mycket, då de mest innehar kundfordringar och leverantörsskulder som värderas till 
upplupet anskaffningsvärde. Däremot kommer exempelvis banker känna av 
förändringen mer, då den nya standarden delar upp inbäddade derivatinstrument för 
fordran. Och även för att de har instrument i många, eller alla, av de föregående 
kategorierna. 
 
Att företag endast kan omklassificera instrument vid byte av affärsmodell är ett 
nödvändigt krav då klassificeringens grund i IFRS 9 bygger på affärsmodellen och 
därför är det även den enda möjligheten till omklassificering. Att byta affärsmodell 
bedöms vara ett större beslut och vi kommer därför sannolikt inte att se 
omklassificeringar särskilt ofta. 
 
Nedskrivningar inom IFRS 9 kommer troligtvis bli mer komplex då det nu kommer 
ställas större krav på att företagen följer utvecklingen av finansinstrumenten, att de 
analyserar områdena där instrumenten finns, vad som hänt och vad som troligtvis 
kommer att hända. Mer kan ännu inte sägas, då det inte finns några uppgifter vad en 
förlusthändelse är och därför är det svårt att veta vad detta kommer innebära för 
företag i praktiken. 
 
Den nya standarden angående säkringsredovisning innehåller relativt stora 
förändringar. Trots detta kommer företagen förmodligen inte tvingas till speciellt 
stora förändringar utan snarare innebär den nya standarden utökade möjligheter.  Det 
kommer nu finnas fler möjligheter för företag att använda sig av säkringsredovisning. 
I IAS 39 fick man inte dela upp icke finansiella och finansiella instrument (se 
exemplet om oljeprisrisken i analysen). Det får företag nu, vilket är en bra och viktig 
förändring. Detta kommer göra att fler företag kan tillämpa säkringsredovisning, 
sådana företag som tidigare egentligen kvalificerat sig men inte kunnat tillämpa 
säkringsredovisning då de inte fick dela upp instrumenten. Detta innebär i sin tur att 
företag som har mycket inköp/försäljning av produkter med väsentliga 
råvarukomponenter kommer att kunna tillämpa säkringsredovisning och därmed 
kunna spegla sin riskhantering på ett bättre sätt i redovisningen. 
 
Vi kommer till slutsatsen att IFRS 9 är en förbättrad standard överlag. Mindre 
komplex i vissa avseenden men troligtvis mer komplex i andra, vilket innebär en 
förenkling för företagen vid redovisning av finansiella instrument i vissa fall men inte 
i alla.  
 

Fas I  En förenkling för företagen vid klassificering, värdering 
och vid redovisningen av de finansiella instrumenten, dock 
skulle förslaget gällande en tredje kategori göra 
klassificeringen mer komplex. 

 

Fas II  Innebär trots en sannolikt högre komplexitetsgrad, i och 
med tidsaspekten, en förbättrad standard. Förbättringen 
återfinns bland annat i den nya värderingsmodellen. 

 



 30 

Fas III Förenkling för företag i och med avskaffandet av det 
regelbaserade effektivitetskravet. Förbättring för företag 
och intressenter då riskhantering och riskpolicy kommer 
återspeglas bättre i redovisningen. 

 
 
Avslutande reflektion 
 

Vi nämnde tidigare i arbetet att det endast går att dra teoretiskt baserade slutsatser om 
vad IFRS 9 kommer att innebära för företagen vid tillämpning av regelverket. Det är 
dock väldigt intressant att se vad det nya regelverket kommer innebära i praktiken när 
det tillämpas av företagen. Frågan är dock när IASB kommer att slutföra revideringen 
av IAS 39 och publicera den färdigställda IFRS 9. När projektet startade hade IASB 
som mål att standarden skulle sättas i bruk 2013, dock har detta datum ständigt 
framflyttats då Exposure Draften blivit uppskjutna troligtvis eftersom de kommentarer 
som ska analyseras är väldigt många. Deadlinen som är satt av IASB är att den nya 
standarden ska vara färdig för implementering den 1 januari 2015. 
 
För att ha obligatorisk tillämpning av hela IFRS 9 2015 (EU kommer inte att påbörja 
sitt arbete förrän alla delar är färdiga) bör alla faser vara avslutade senast sommaren 
2013. Givet att Exposure Draftet avseende fas II enligt förslag ska ha en 
kommentarstid på 120 dagar måste den publiceras tidigt i första kvartalet och ha 
väldigt få kommentarer för att ha en praktisk möjlighet att bli klar i tid. Baserat på 
detta är vår bedömning att en obligatorisk tillämpning av IFRS 9 redan 2015 blir 
mindre och mindre sannolik för varje dag som går. 
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Bilaga - intervjufrågor 
 

1. Hur uppfattar du det nya principbaserade regelverket till skillnad från det 
gamla regelbaserade regelverket? Vad är de största skillnaderna?  
 

2. Vilka anser du är de viktigaste skillnaderna, inom fas I, mellan IAS 39 och 
IFRS 9? 
 

3. I och med fas I kommer kategorierna bli färre än i den gamla  
standarden IAS 39. Är detta bra? Vad innebär det för företagen? 
 

4. Enligt IFRS 9 får omklassificeringar endast ske vid en förändring av 
affärsmodellen, vad innebär det i praktiken? 
 

5. Vilka anser du är de viktigaste skillnaderna, inom fas II, mellan IAS 39 och 
IFRS 9? 
 

6. Vad anser du om skillnaden angående tidsaspekten när nedskrivning får 
göras? Vad kommer det innebära för företagen? 
 

7. Vilka anser du är de viktigaste skillnaderna, inom fas III, mellan IAS 39 och 
IFRS 9? 
 

8. Effektivitetskravet kommer försvinna i nya standarden IFRS 9, vad innebär 
det för konsekvenser för företagen? 

 
9. Vilka anser du är de största skillnaderna mellan de båda standarderna? 

 
10. Vilka blir de största skillnaderna för företagen? 

 
11. Anser du att den nya standarden är en förenkling och/eller förbättring?  

 


