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Svensk titel: IFRS 9 Fas III: Säkringsredovisning – Förenkling eller bara förändring? 
 
Engelsk titel: IFRS 9 Phase III: Hedge Accounting – Simplification or merely change? 
 
Utgivningsår: 2011 
 
Författare: Tove Bergenholt och Tommi Pölkkö 
 
Handledare: Kjell Johansson 
 
Abstract 
The today’s very complicated IAS 39 that regards hedge accounting had a part in the latest 
financial crisis according to some. Whether that is the background the development of a new 
accounting standard to replace and simplify hedge accounting has accelerated. A first draft of 
proposals to change accounting for hedges was presented in December 2010. The IASB who 
is the leader of the development work have already been criticised, so how will the users – 
the companies receive the change proposals? Through the companies written opinions is the 
object of the study to examine the attitudes to the proposals in the exposure draft IFRS 9 
Phase III Hedge Accounting. 
 
This is a qualitative study where the empirical data consists of comment letters in which the 
companies have written their comments and expressed their attitudes in different questions 
about the change proposals asked in the exposure draft specifically written concerning IFRS 
9 Fas III Hedge Accounting. In the study’s conclusions we have come to the insight that the 
respondents is very positive to the draft of change proposals concerning hedge accounting. 
They welcome a change, especially when a lot of the deficiencies in the preceding IAS 39 
have been addressed. On the whole it is in clarity that the respondents think that these 
changes is going to ease the company’s application of hedge accounting. 
 
Additionally, one should note that the thesis is written in Swedish. 
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Sammanfattning 
Den i dagsläget mycket komplicerade IAS 39 som bland annat berör säkringsredovisning 
hade en del till den stora finanskrisen enligt vissa. Oavsett bakgrund så har utveckling av en 
ny redovisningsstandard för att ersätta och förenkla säkringsredovisning påskyndats. Ett 
första utkast av förslag till förändring för redovisning av säkringar presenterades i december 
2010. IASB som leder arbetet har redan kritiserats, så hur tar användarna – företagen emot 
förändringsförslagen? Genom att ta del av företagens skriftliga åsikter är studiens syfte att 
undersöka attityderna till förslagen i exposure draft IFRS 9 Fas III Säkringsredovisning. 
 
Detta är en kvalitativ studie där datainsamlingen består av comment letters i vilka företag har 
skrivit sina kommentarer och uttryckt sina attityder i olika frågor om förändringsförslagen 
ställda i exposure draft specifikt skrivna angående IFRS 9 Fas III Säkringsredovisning. I 
studiens slutsatser har vi kommit fram till att respondenterna är mycket positiva till utkastet 
av förändringarna rörande säkringsredovisning. De välkomnar en förändring och speciellt när 
många av bristerna i föregående IAS 39 är åtgärdade. I det stora hela gör respondenterna det 
klart att dessa förändringar kommer att underlätta företags applicering av 
säkringsredovisning. 
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1 Inledning 
I kapitlet beskrivs uppsatsämnets bakgrund och de problem som har identifierats. Fortsatt 
presenteras forskningsfrågor, syfte och förväntat resultat, avgränsning, målgrupp, 
begreppsdefinitioner samt en disposition. 

1.1 Bakgrund 
Vi har den största ekonomiska finanskrisen sedan 1930-talet bakom oss. Efterskalven från den 
stora jordbävningen fortsätter dock att ständigt oroa oss men den värsta stormen har blåst förbi. 
Det är nu det är dags för eftertanke. I en ytlig analys statueras det att anledningen till kollapsen 
var för att bolånemarknaden i USA kollapsade och till följd av detta gick flertalet banker i 
konkurs (Lucas 2008a). Dock efterfrågas det en djupare analys. En del fokus har legat på de 
olika redovisningsprinciper som tillämpas. Det finns debattörer som anser att skulden för denna 
omfattande kris till viss del kan läggas på de principer och metoder som i dagsläget existerar 
(Leuz & Laux 2009, s 1). 
  
Det finns huvudsakligen två internationella normsättare inom redovisningen, International 
Accounting Standards Board (IASB) som skapar normer för hela världen och dels Financial 
Accounting Standards Board (FASB) som har sitt fokus på USA. Därför har det efterarbete, till 
följd av finanskrisen, som IASB och FASB förfogar över med olika standarder fångat vårt 
intresse. IASB och FASB driver gemensamt i dag ett projekt gällande eventuella förändringar på 
diverse standarder som rör finansiella instrument. Avsikten är att med tiden ersätta IAS 39 med 
den nya standarden IFRS 9: Finansiella Instrument (IASB 2008a, s 8). IASB:s arbete med den 
nya standarden är uppdelat i tre olika steg. Det första steget avser klassificering och värdering, 
andra steget behandlar upplupet anskaffningsvärde och nedskrivningar, medan i det tredje steget 
ligger fokus på säkringsredovisning. IASB publicerar varje steg för sig och bjuder in intressenter 
till att kommentera och komma med åsikter kring de förslag som presenterats i form av comment 
letters. För tillfället jobbar IASB med det tredje steget i processen att skapa IFRS 9 (IFRS 
Foundation 2011a). 
  
Grunden till vidareutvecklingen av dessa redovisningsstandarder är en direkt följd av den globala 
finanskris som drabbade oss. Användare av IAS 39 Finansiella Instrument: Redovisning och 
värdering hävdar att de har svårigheter med att förstå, tillämpa och tolka dagens krav på 
rapportering för finansiella instrument. Således har tillämpare uttryckt en önskan att förändra 
dagens standard (IASB 2008a, s 8). Problemet med dagens standard är att den anses vara mycket 
komplex och att finansiella instrument i sig är komplexa. IASB statuerar att de olika sätt som 
finns att värdera finansiella instrument på har bidragit till komplexiteten. Detta har lett till att 
reglerna är svåröverskådliga och behovet av förändring existerar (IASB 2008a, s 11). Syftet med 
den nya standarden IFRS 9 är att utveckla instrument till en mer principbaserad variant som ska 
leda till ett mindre komplext system. Projektets huvudsakliga mål är att få en gemensam 
redovisningsstandard avseende värdering av finansiella instrument utformad både av IASB och 
FASB. Vidare ämnar IFRS 9 även att förbättra kraven för värdering av finansiella instrument och 
säkringsredovisning (IASB 2008a, s 8). 
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Med denna bakgrund är det intressant att undersöka hur IFRS 9 anses skall komma att förenkla 
redovisningen. Något annat som är av intresse är att undersöka synen hos diverse redovisare, 
organisationer och företag på de åtgärder som IASB och FASB föreslår. 

1.2 Problematisering 
Givetvis är det inte en enskild handling som gjorde att finanskrisen bröt ut utan flera år och 
konsekvenser av handlingar som ligger till grund för den värsta finanskrisen detta århundrade. 
Samtidigt under dessa år har även samhället, tekniken samt företagen utvecklats och så inom 
företags finansiella rapportering för att kunna möta nya krav och marknader (Barlev & Haddad 
2003, s 383). 
  
Efter påtryckningar från bland annat G20 länderna satte IASB och FASB igång med sitt arbete 
att förnya den ansett föråldrade IAS 39 standarden (Gillard & Khatri 2009, s 28). IASB och 
FASB föreslår i sin remiss ett flertal förenklingar från den komplicerade gamla standarden IAS 
39. Exempelvis vill IASB och FASB göra om kategoriseringen av finansiella instrument. I 
dagsläget finns det fyra olika kategorier av finansiella instrument, detta vill de banta ner till 
enbart två olika kategorier. De föreslår även att jämförbarheten bör ökas finansiella instrument 
sinsemellan och statuerar därför att alla finansiella instrument bör värderas enligt samma metod 
(IASB 2008a, s 4). Frågan är dock om jämförbarheten verkligen kommer att öka eller om vissa 
värden och egenskaper hamnar i kläm vilken snarare minskar jämförbarheten. 
  
Trots att de förslag som IASB och FASB presenterar är förenklingar som med tiden ska 
underlätta för företag, bör det tas i beaktning att med nya standarder kommer det ett nytt 
arbetssätt som företag ska förhålla och anpassa sig till. Kritiker menar redan på att IASB har lagt 
upp remissarbetet på fel sätt. IASB har valt att dela upp förnyelsearbetet av IAS 39 i tre steg 
vilket gör det svårt att se helheten för bedömare av förslaget förrän i slutet av projektet (Gillard 
& Khatri 2009, s 29). Problematiken ligger i huruvida de nya reglerna verkligen kommer att 
bidra till förenklingar. Frågan är hur de som berörs av ändringen ser på de förslagna åtgärderna. 
Vad finns det för åsikter från näringsliv och diverse organisationer? Kommer det bli en 
förenkling eller enbart en förändring? 
 

1.3 Forskningsfrågor 
Med bakgrund av den diskussion som tidigare förts i denna studie vill vi undersöka attityderna 
till förslaget till den nya redovisningsstandarden IFRS 9 Fas III. Vi vill vidare undersöka 
innebörden av de förändringar som IASB och FASB föreslår i IFRS 9 Finansiella Instrument och 
hur dessa kommer att påverka företag. Således är våra frågeställningar följande: 
 

•  Vilka är attityderna till IFRS 9 Fas III Säkringsredovisning utifrån kommentarer på 
exposure draft? 
 

• Vad innebär förändringen från IAS 39 till IFRS 9 Finansiella Instrument för företag 
utifrån kommentarer på exposure draft? 
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1.4 Syfte 
Syftet med studien är att få en samlad bild av de attityder till IFRS 9 Fas III som kommer från 
företag, organisationer och berörda parter. Med hjälp av studien ska vi utröna hur de förslag som 
IASB och FASB föreslår kommer att påverka företagens redovisning gällande riskhantering och 
bedömning av finansiella instrument.  

1.5 Avgränsningar 
Denna studie fokuserar på en del utav en ny redovisningsstandard som är på väg att ges ut av 
IASB för att användas av företag i deras verksamheter. Då området kring denna standard är stort 
och komplex har en avgränsning gjorts. Redovisningsstandarden IFRS 9: Finansiella Instrument 
började utvecklas för att ersätta en äldre standard (IAS 39) som enligt branschfolk var svår att 
förstå. IFRS 9 har under framtagningen delats upp i tre olika faser; Fas I- Klassificering och 
värdering, Fas II- Nedvärderingsmetoder och upplupet anskaffningsvärde samt Fas III- 
Säkringsredovisning. Denna studie är avgränsad att endast hantera IFRS 9 Fas III som handlar 
om säkringsredovisning. Vidare vill vi betona att den empiriska avgränsningen är gjord till att 
endast behandla comment letters skrivna avseende IFRS 9 Fas III: Säkringsredovisning och 
inlämnade till IASB, se kapitel 2.2.1 Urval. 

1.6 Målgrupp 
Denna studie kan anses vara intressant för många personer och områden, främst eftersom detta 
ämne är helt nytt då exposure draft IFRS 9 Fas III nyligen har offentliggjorts. Fortsatt är det 
attityderna i de inlämnade comment letters för Fas III: Säkringsredovisning som ska undersökas, 
vars kommentarsperiod nyligen har avslutats (mars 2011) vilket gör att ämnet definitivt ligger i 
tiden. 
 
De studenter och lärare som kommer i kontakt med säkringsredovisning och andra i den 
akademiska världen kan ha nytta av denna studie. Vidare även företag, redovisare samt revisorer 
som kommer i kontakt med säkringsredovisning är exempel på vilka som kan nyttja denna 
studie. I stort de som vill ha en inblick i hur företag anser att förändringen av reglerna gällande 
säkringsredovisning förändrats och tas emot bör finna studien intressant. 

1.7 Begreppsdefinitioner 
IASB En internationell normgivare inom redovisning som utvecklar och sätter 

gemensamma redovisningsprinciper (IFRS Foundation 2011b). 

FASB En organisation som utvecklar och sätter gemensamma 
redovisningsprinciper i USA (FASB 2010). 

Säkring Ett skydd mot en eventuell förlust genom att vidta åtgärder som är 
motsatta mot tidigare vidtagna åtgärder (Business 2005). 

Finansiella 
instrument 

Vilken form av investering som helst på aktiemarknaden eller i andra 
finansiella marknader med aktier, fonder, växlar, optioner (Business 
2005). 
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Comment 
letters 

Är respons på de förslag som IASB och FASB skapar. Comment letters 
skrivs av företag, organisationer och privatpersoner (IASB 2008b). 

Exposure draft 
 

 

Ett utkast på ett förslag till en redovisningsstandard. En exposure draft 
publiceras för att få allmänhetens synpunkter på förslaget innan 
standarden ges ut (IFRS Foundation 2011c). 

LIBOR Den räntesats som banker i London är beredda att låna ut till andra 
banker med förstklassig kreditvärdighet. Den noteras dagligen för lån i 
skilda valutor och med olika löptider (Nationalencyklopedin 2011). 

Credit default 
swap (CDS) 

Mycket förenklat är CDS ett kontrakt en bank gör upp med en annan 
bank eller finansiellt institut, liknande en försäkring på till exempel 
obligationer (LiveWire Economics Blog 2007). En part, köparen, vill 
köpa skydd mot en kredithändelse som kan påverka tillgången. En annan 
part, säljaren, är villig att sälja detta skydd. Köparen betalar en premie 
till säljaren, medan säljaren måste täcka förluster vid en kredithändelse 
(LiveWire Economics Blog 2007). 

1.8 Disposition 
Studien är uppdelad i ett antal kapitel, här följer beskrivningar om vad som tas upp och hur 
studien till slut kommer att knytas samman. 
 
I kapitel 2 tas studiens forskningsmetoder upp där det tillvägagångssätt efter vetenskapliga 
metoder och principer som denna studie genomförs efter. Här redogörs för hur studien är 
upplagd. Vidare sker en beskrivning av hur vi samlat in vår data. Kapitlet avslutas med en 
beskrivning av datainsamlingsmomentet samt ett avslut med beskrivna metoder för att utvärdera 
hela studien och datainsamlingen. När bakgrunden till studien och tillvägagångssätten för att 
utföra den är presenterade fortsätter studien med den teoretiska referensramen. I kapitel 3, 
Teoretisk referensram, presenteras och förklaras vissa centrala delar som vi finner är nödvändiga 
för att få en god förståelse grund genom resterande del av studien. De delar som behandlas är 
begreppen säkringsredovisning och finansiella instrument, hur IASB tar fram 
redovisningsstandarder samt vad IFRS 9 Fas III innefattar och vilka förändringar som skett. I 
kapitel 4 är det empiriska kapitlet som behandlar den empiridata bestående av comment letters 
som undersöks och innehålls analyseras. Här presenteras de företag som står bakom de comment 
letters som har använts, en beskrivning av hur innehållsanalysen av dem genomförts samt en 
resultatsammanställning. Vidare är kapitel 5 med analysen där vi har knutit an det som skrivits i 
den teoretiska referensramen med det som skrivits i den empiriska delen av studien. I analysen 
har vi i löpande text fokuserat på varje fråga i sig för att få en lätt och överskådlig bild av 
analysen. Kapitel 6 Slutsats, är uppbyggt efter de två forskningsfrågorna och behandlar de 
konkreta slutsatserna vi har kommit fram till. I kapitel 7, Avslutande diskussion, uttrycks våra 
egna tankar och idéer om resultatet samt en anknytning mellan resultatet och 
forskningsproblemet görs. Vidare görs en utvärdering utifrån vår arbetsinsats enligt 
utvärderingsmetoderna, se kapitel 8 Utvärdering och Förslag till fortsatt forskning. Som titeln 
lyder ges även här förslag på ytterligare intressanta områden, problem och idéer till vidare 
forskning. 
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2 Forskningsmetoder 
Med forskningsmetoder avses det tillvägagångssätt efter vetenskapliga metoder och principer 
som denna studie genomförs efter. I kapitlet framställs hur studien är upplagd, en beskrivning av 
datainsamlingsmomentet samt slutligen beskrivna metoder för att utvärdera hela studien och 
datainsamlingen. 

2.1 Studiens design 
Denna studie har genomförts utifrån ett strukturerat upplägg avseende vad som ska undersökas 
och hur undersökningen ska utföras, vilken kallas forskningsdesign (Johannessen & Tufte 2003, 
s 49). Vi använder oss av välkända vetenskapliga begrepp så som forskningsstrategi, 
vetenskapligt förhållningssätt, forskningsdesign samt vetenskaplig ansats som riktlinjer för att 
hålla oss till studiens tänkta upplägg. 
  
Den empiriska delen av studien innefattar innehållsanalyser av ett antal dokument, detta kallas 
för en kvalitativ forskningsstrategi (Bryman 2011, s 84). Begreppet innehållsanalys 
exemplifieras av Bryder (1985, s 39) som då historiker studerar originaldokument, brev och 
arkivmaterial rörande en historisk händelse. I denna studies innehållsanalys är dokumenten, 
comment letters, skrivna av engagerade berörda parter yttrande deras attityder avseende en ny 
redovisningsstandard som kommer att påverka deras verksamheter. Vi har noggrant läst igenom 
de valda comment letters och tar hänsyn till textens delar, helhet och dess kontext som Esaiasson 
et al (2007, s 237) skriver att innehållsanalys innebär. 
 
Tolkningslära som vetenskapligt benämns hermeneutik innebär att forskningsobjekt studeras, 
tolkas och försök att nå förståelse görs (Patel & Davidsson 2003, s 29). I denna studie tolkas 
både teori och empiri, tolkningarna är påverkade av våra förförståelser, tankar, känslor och 
kunskap vilket i enlighet med Patel & Davidssons beskrivning (2003, s 30) är en tillgång i 
arbetet och inte något negativt. Esaiasson et al (2007, s 249) skriver att tolkning kort handlar om 
att begripa och förstå vad en text säger i förhållande till den ställda frågan. Hermeneutik som 
vetenskapligt förhållningssätt passar denna studie då vi i den empiriska studien tar del av skrivna 
dokument och inte har någon möjlighet att ta kontakt med respektive organisation som står 
bakom dem. Vid händelse av oklarhet i dessa dokument kommer vi själva att behöva tolka 
texternas innebörd. 
  
Forskningsdesign avser som namnet antyder hur själva forskningen utförs, exempel på olika 
typer är experimentell design, tvärsnittsdesign, longitudinell design, fallstudier och komparativa 
undersökningar (Bryman 2011, s 53). Vi tillämpar i denna studie designtypen tvärsnittsstudie 
som innefattar metoder så som enkäter, strukturerade observationer och innehållsanalys. Den 
variant av tvärsnittsdesign som vi tillämpar är där fokus ligger på undersökning av mer än ett 
fall. Bryman (2011, s 64) förklarar detta som att forskaren är intresserad av att undersöka 
variationer mellan olika variabler och hitta mönster samt förhållanden vilket kräver flera olika 
fall. I vår studie undersöks flera fall, med fall i denna studie menas de comment letters skrivna av 
olika företag och organisationer vilka jämförs för att hitta gemensamma attityder i en 
innehållsanalys. En av våra forskningsfrågor handlar om vilka attityder som har framkallats av 
redovisningsstandardens föreslagna förändring, vi letar då efter mönster bland attityderna i 
comment letters för att kunna analysera, dra slutsatser och besvara forskningsfrågan. 
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I den samhällsvetenskapliga forskningen är det ett mål att integrera teori och empiri 
(Johannessen & Tufte 2003, s 35). Det finns främst tre begrepp som används för att forskaren ska 
kunna genomföra arbetet med att relatera teori och verklighet; induktion, deduktion och 
abduktion (Patel & Davidsson 2003, s 23). Arbetet med begreppen för att relatera teori och 
empiri till varandra kallas även för vetenskaplig ansats. Denna studie antar en deduktiv ansats 
vilken kännetecknas av att slutsatser om enskilda fall dras utifrån befintlig teori (Patel & 
Davidsson 2003, s 23). Relaterat till denna studie så utgår vi ifrån comment letters och utifrån en 
analys av dessa dras slutsatser om attityder avseende IFRS 9 Fas III som enskilt fall. 

2.2 Datainsamling 
I arbetet med att undersöka berörda parters kommentarer avseende säkringsredovisning i den nya 
redovisningsstandarden IFRS 9, använder vi oss utav datainsamling genom att utnyttja befintligt 
material även kallat sekundärdata. Med sekundärdata avses data insamlad för ett annat syfte än 
för just vår studie. Som namnet antyder är det även andra som stått för själva datainsamlingen 
och inte vi själva (Lundahl & Skärvad 1999, s 131). Denna metod används eftersom det för oss 
skulle vara omöjligt att få samma gensvar på egen hand från de företag och organisationer som 
engagerat lämnat kommentarer i form av långa comment letters. Vi har tagit del av dessa på 
IFRS Foundations hemsida (www.ifrs.org). Enligt Höst, Regnell & Runeson (2006, s 98) kallas 
den form av dokument som här kommer användas som data för arkivdata. Arkivdata är data som 
inte är systematiserad som data (Höst, Regnell & Runeson 2006, s 98). Exempel på detta är 
protokoll och korrespondens eller som i denna studie används, kommentarer utifrån ställda 
frågor skrivna av parter som berörs av denna nya redovisningsstandard i textdokument. 
  
Efter att insamlandet av data anses vara färdigt är nästa steg att analysera den anskaffade data 
som en förberedelse för att kunna använda den och sätta i kontext till den teoretiska 
referensramen i studien. Det finns många olika tillvägagångssätt för att analysera data, en 
avgränsning sätts i och med val av datainsamlingsmetod och sedan vidare utifrån forskningens 
syfte och problemställning (Lundahl & Skärvad 1999, s 135). Denna studie med datainsamling 
byggd på dokument som källa där innehållet i dokumenten undersöks med syfte att hitta relevant 
information om de studerade förhållanden tillämpas metoden innehållsanalys. Grønmo (2004, s 
188) skriver om två olika sorters innehållsanalyser; kvalitativ innehållsanalys och kvantitativ 
innehållsanalys. Den elementära skillnaden mellan dessa är att kvantitativ innehållsanalys ämnar 
mäta innehållet i exempelvis en tidning och jämföra förhållandet mellan utrymmet för artiklar 
och annonser (Lundahl & Skräved 1999, s 135). Vi använder oss istället av kvalitativ 
innehållsanalys av vår arkivdata. Detta innebär att vi parallellt med anskaffning av data även 
analyserar data. Grønmo (2004, s 188) skriver att allt eftersom fler dokument studeras, 
analyseras och tolkas uppnås en bättre och djupare förståelse för både vår problemställning men 
även förändras vår syn på vilket innehåll i dokument som är relevant för vår analys. 

2.2.1 Urval 
Den empiriska delen i studien består av comment letters skrivna av olika företag och 
organisationer som blivit uppmanade till att kommentera deras möjlighet att bättre reflektera 
över riskhantering i sina finansiella rapporter. Vi har gjort en kombination av strukturerat urval 
och slumpmässigt urval för att kunna utesluta icke relevanta comment letters samt för att 
begränsa antalet comment letters på grund av vår resursbrist.  
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Det strukturerade urvalet av comment letters genomfördes utefter ett antal villkor som vi satte 
upp, vilka är: 
● En organisation eller ett företag ska ha skrivit det 
● Organisationens/företagets ursprungsland ska vara angivet 
● Organisationen/företaget ska ha säte i Europa 
● Alla frågor i exposure draft ska vara besvarade 
● Frågesvaren ska ha resonemang 

 
För att ytterligare få ned antalet comment letters fortsatte vi med ett obundet slumpmässigt urval. 
Enligt Patel & Davidsson (2003, s 54) kan ett slumpmässigt urval tillämpas när hela 
populationen inte kan undersökas. Det obundna slumpmässiga urvalet fungerar då som en 
miniatyr av populationen, som ett stickprov, där alla enheter har lika stor chans att komma med i 
urvalet (Holme & Solvang 1997, s 184). För att urvalet ska vara slumpmässigt används en 
slumptalsgenerator (www.randomizer.org). Genom att mata in rätt värden och köra 
slumptalsgeneratorn genererades 20 slumpmässiga tal (se figur 1 nedan) som anger vilka av de 
58 comment letters som ska användas i vårt urval. De slumpmässigt utvalda comment letters är 
presenterade i bilaga 1. 
 
1 3 4 9 10 16 17 18 19 26 27 30 31 38 39 40 46 48 54 57 

Figur 1. Visar de slumpmässiga tal genererade av slumptalsgeneratorn. 

2.3 Utvärdering 
Utvärderingsmetoder används i denna studie för att vi ska genomföra en studie med god kvalitet 
och hög trovärdighet. Vi använder oss utav källkritik samt begreppen validitet och reliabilitet för 
att kontrollera kvaliteten i denna kvalitativa studie. Nedan beskrivs tillvägagångssätt för att 
uppnå kvalitet i respektive avseende. 

2.3.1 Källkritik 
I litteratur tas problem upp om datainsamling där det specifikt skrivs att forskarens begränsade 
källkritiska förståelse kan påverka tolkningen av texterna (Grønmo 2004, s 193). Detta är något 
som är mycket relevant att vi som forskare tänker på då vi kommer att tolka dokument för att 
använda som källor. Om vi inte är uppmärksamma och kritiska till materialet vi använder är det 
möjligt att källor, dokument samt datainsamlingen som studien bygger på inte är trovärdiga 
vilket påverkar hela studiens trovärdighet (Grønmo 2004, s 193). I denna studie verkar det extra 
viktigt att vara källkritisk, men det är även svårt då sekundärdata kan grundas på källor som är 
vinklade eller opartiska (Lundahl & Skärvad 1999, s 134). Vidare är det troligt att källorna till 
vår sekundärdata (comment letters) är vinklade eftersom de är skrivna av en person som 
representerar sitt företag och då även företagets syn och värderingar på redovisning. 

2.3.2 Validitet 
I en kvalitativ studie anses begreppet validitet röra hela forskningsprocessen där ambitionen att 
upptäcka företeelser, tolka och förstå innebörden samt beskriva uppfattningar ligger i fokus 
(Patel & Davidsson 2003, s 103). Vår studie som är av undersökande karaktär har en stor vikt i 
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att säkra validiteten i slutsatserna så att de är tillräckliga för att andra ska kunna basera sig i dessa 
eller att våra resultat ligger till grund för vidare forskning (Höst, Regnell & Runeson 2006, s 72). 
  
Höst, Regnell & Runeson (2006, s 72) anger att bedömningen av validitet kan baseras på en 
dialog med berörda parter eller med andra personer som kan tillföra något till resultatet. Att 
bedöma validiteten enligt detta kommer vara något problematiskt för oss då vi inte har möjlighet 
att kontakta alla företag som uttryckt sina attityder i comment letters. Vidare kan vi inte heller 
veta vad för källor som ligger bakom kommentarerna i comment letters då detta är sekundärdata. 
Detta är helt klart ett hot mot validiteten i vår studie. Grønmo (2004, s 221) uttrycker sig istället 
att validiteten är ett mått på hur väl datamaterialet motsvarar våra avsikter med hela 
undersökningen och datainsamlingen. Validiteten anses vara låg då datainsamlingen inte är 
relevant i förhållande till problemställningen, det vill säga att vi egentligen undersöker något 
annat. Fortsatt är validiteten beroende på förberedelserna inför datainsamlingen (Grønmo 2004, s 
221), vi använder oss av data som består av specifikt inskickade dokument innehållandes 
kommentarer avseende säkringsredovisning i IFRS 9. Genom att endast använda dessa 
dokument, comment letters, som är skrivna i syfte att kommentera ett område som vi ämnar 
undersöka, gör att riskerna anses vara låga för att vi skulle samla in irrelevant data och på så sätt 
sänka validiteten. 

2.3.3 Reliabilitet 
Begreppet reliabilitet avser en studies tillförlitlighet i dess datainsamling och analys skriver Höst, 
Regnell & Runeson (2006, s 41). Vidare skapas god reliabilitet genom att vara noggrann i 
momenten datainsamling och analys. Höst, Regnell & Runeson (2006, s 41) skriver att ett sätt att 
försäkra sig om att studiens reliabilitet är hög är att skriftligt redogöra för hur arbetet har gått till 
och på så sätt ge läsaren möjligheten att bedöma hur tillförlitlig datainsamlingen och analysen är. 
För att säkerställa att reliabiliteten är hög är det även en bra idé att låta en utomstående person 
studera studien för att identifiera svaga delar som kan korrigeras utifrån dessa synpunkter (Höst, 
Regnell & Runeson 2006, s 42). En vanlig anledning till att en studie innehar en låg reliabilitet är 
slump- och slarvfel under datainsamlingen och den efterföljande bearbetningen, t.ex. kan oläsliga 
intervjuanteckningar vara en orsak (Esaiasson et al 2007, s 70). 
 
En fördel i denna studie är att data som samlas in består av textdokument. Detta gör att risken för 
slarvfel som exemplifieras tidigare blir mindre. Vidare beskrivs vårt tillvägagångssätt vad gäller 
metod för datainsamlingen, se 2.2 Datainsamling, samt även en tydlig beskrivning av hur 
genomförandet av databearbetningen görs, se 4.2 Genomförande av innehållsanalys. Genom 
dessa genomgångar så kan läsaren själv få en bra bild över om allt har gått rätt till när vi har 
hanterat data. Vi själva kan även uppfatta svagheter när en skriftlig beskrivning då detta gör 
förfarandet mer tydligt vilket gör att studiens reliabilitet har goda förutsättningar att vara hög. 
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3 Teoretisk referensram 
I vår teoretiska referensram presenteras och förklaras vissa centrala delar som vi finner är 
nödvändiga för att få en god förståelsegrund genom studien samt för att kunna relatera med 
empiridata i analysdelen. De delar som behandlas är begreppen säkringsredovisning och 
finansiella instrument, hur IASB tar fram redovisningsstandarder samt vad IFRS 9 Fas III 
innefattar och vilka förändringar som skett. 

3.1 Säkringsredovisning och finansiella instrument 
Dessa begrepp är centrala i arbetet, vilket gör att en klar förståelse av dem är viktigt. Därför 
följer här nedan en kort redogörelse för vad som menas med finansiella instrument samt en 
förklaring till begreppet säkringsredovisning. 
 
Säkringsredovisning är en slags redovisningsbaserad strategi som används för att eliminera 
risker. Målet med säkringsredovisning är att säkra sig mot finansiella risker som ett företag 
normalt sett har. Säkringsredovisning är även tänkt att fungera som en krockkudde mot 
ekonomiska förluster där den är tänkt att dämpa skadan som annars hade uppkommit. Till 
finansiella risker räknas exempelvis valutarisker, ränterisker och råvarurisker. För att hantera 
dessa risker användes så kallade derivat (PWC 2005, s 7). Derivat kan exempelvis vara terminer 
eller optioner vilka brukar betecknas som finansiell instrument (Skatteverket 2010). 
 
I IAS 32 (punkt 11) är definitionen av ett finansiellt instrument följande "Ett finansiellt 
instrument är ett kontrakt som ger upphov till en finansiell tillgång i ett företag och en finansiell 
skuld eller ett egetkapitalinstrument i ett annat företag".  
 
En säkring kan beskrivas som förhållandet mellan en säkrad post och säkringsinstrumentet. 
Själva säkringen görs på så sätt att ett företag förvärvar eller ställer ut ett finansiellt instrument. 
Det finansiella instrumentet utgörs i de flesta fall av ett derivatinstrument vilket exempelvis kan 
vara aktie, valutakurs eller priset på en råvara. Värdet på det finansiella instrumentet förväntas 
sedan att röra sig i motsatt riktning sett till den position som har säkrats. Detta gör att eventuella 
minskningar i den säkrade positionen vägs upp med ökningar i det finansiella instrumentet eller 
på motsatt sätt (Ericsson2010, s 3). 
 
Poängen med säkringsredovisning är att få till en matchning av den position som har säkrat samt 
själva säkringsinstrumentet. Enligt de redovisningsprinciper som finns kan det skapas en obalans 
när vinster och förluster tas upp i balansräkningen. Säkringsredovisning syftar till att rätta till 
denna obalans genom att ändra tidpunkten för redovisning av vinster och förluster på antingen 
den säkrade posten eller säkringsinstrumentet (PWC 2005, s 7). 
 
Rent redovisningsmässigt innebär säkringsredovisning att alla derivat ska redovisas i 
balansräkningen istället för i resultaträkningen. Instrumenten ska även värderas till 
marknadsvärde eller så kallad Fair Value (PWC 2005, s 7). Det finns givetvis en del kriterier för 
att ett företag ska få använda sig av säkringsredovisning. En säkring måste ha stöd för att den är 
effektiv och verkligen har någon form av effekt. Det ställs krav på att det ska genomföras 
regelbundna tester på säkringens effektivitet samt krav på att det ska föras en formell 
dokumentation på förhållandet mellan den säkrade posten och säkringsinstrumentet (Ericsson 
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2010, s 8). Idag krävs det exempelvis två olika tester. Det är ett presumtivt test och ett 
retrospektivt test. Det presumtiva effektivitetstestet är en analys av framtiden där en bedömning 
görs huruvida det finns några förutsättningar för att säkringen ska bli lyckad. Det retrospektiva 
effektivitetstestet tittar på huruvida liknande säkringar tidigare varit lyckade och utefter dessa 
drar slutsatser om det finns några möjligheter för den aktuella säkringen att bli effektiv. Om en 
säkring blir godkänd i dessa två tester får vederbörande företag rätt att genomföra en säkring. 
Dock kan en säkring upphöra om det anses att effektiviteten inte kan uppmätas i de tester som 
finns (PWC 2005, s 14). 

3.2 IASB:s utveckling av redovisningsstandarder 
IASB är en internationell normgivare inom redovisningsområdet som står under den oberoende 
och icke vinstdrivande organisationen IFRS Foundation (IFRS Foundation 2011b). IFRS 
Foundation bedriver sitt arbete i den privata sektorn för allmänintresset. En av organisationens 
huvudsakliga uppgifter är att framföra redovisningsstandarder vilket görs genom det 
normgivande organet IASB, som i sin tur är ansvarig för att utveckla och publicera nya 
redovisningsstandarder. Viktigt i arbetet anser IASB vara transparens, öppenhet och noggrannhet 
vilket bland annat påvisas då alla IASB:s möten är offentliga (IFRS Foundation 2011b). Vidare 
utvecklas redovisningsstandarder enligt ett visst tillvägagångssätt kallat ”due process” (IFRS 
Foundation 2011d), vilken illustreras i figur 2 nedan.  
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Figur 2. Utveckling av redovisningsstandarder i IASB 

(IFRS Foundation 2011e, s 5) 
  
Denna “due process” delas in i sex olika steg, där första steget (agenda decision) är att ta ett 
beslut om att påbörja ett nytt projekt vilket görs utifrån förslag om förändringar eller förfrågan 
att granska publikationer från allmänheten (IFRS Foundation 2011f). Ett nytt projekt, så som 
utveckling av en ny redovisningsstandard, tas an om majoriteten av IASB:s styrelsemedlemmar 
som är närvarande på ett möte röstar för förslaget. Nästa steg vilket innebär utformningen av ett 
discussion paper som visserligen är frivilligt men ofta förekommande (IFRS Foundation 2011 
g). Detta discussion paper publiceras av IASB för att först introducera nya större ämnen och 
förklara problemet i det nya projektet i fråga (IFRS Foundation 2011g). Ett discussion paper 
innebär även en inbjudan till allmänheten om att komma med tidiga kommentarer på problemet. 
Vanligen är det parter som är berörda av projektet som visar engagemang och vill ge sina 
synpunkter. Detta är steget ”public consultation” (se figur 1). Kommentarerna och synpunkterna 
som lämnas in kallas för comment letters, se 3.2.1 Comment letters. Vidare i processen skriver 
IFRS Foundation (2011h) om utveckling och publicering av en så kallad exposure draft, ett väl 
utarbetat förslag till en redovisningsstandard. Vid utformning av en exposure draft för en ny 
redovisningsstandard är utgångspunkten det discussion paper som tidigare publicerats samt de 
comment letters som har lämnats (IFRS Foundation 2011h). En exposure draft är enkelt sett ett 
utkast som presenterar ett konkret förslag på en ny redovisningsstandard eller en förändring av 
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en befintlig standard. För att IASB ska utfärda bra och användbara standarder ser de 
allmänhetens involvering som mycket viktigt, därför publiceras även de så kallade exposure draft 
på IFRS hemsida och är öppen för kommentarer (IFRS Foundation 2011h). IFRS Foundation 
(2011i) skriver att IASB kan publicera en andra exposure draft om större problem har kommit 
fram via lämnade comment letters, även på denna är ytterligare kommentarer välkomna. När 
IASB är nöjda med förslaget till standarden börjar utformningen av själva 
redovisningsstandarden. Denna ges sedan ut under benämningen IFRS följt av ordningsnummer 
och standardens namn (Johansson 2010, s 61). Efter detta är ”due processen” klar och följer gör 
redovisningsstandarden IFRS utgivning (IFRS Foundation 2011i). 
 
I vissa fall anses en standard innefatta många olika delar inom redovisningsområdet och därför 
görs en uppdelning av arbetet med att ta fram standarden i fråga. Vad gäller den nya standarden 
IFRS 9 Finansiella Instrument som denna studie till del behandlar har den delats upp i tre olika 
faser, se avsnitt 3.4 IFRS 9 Fas III: Säkringsredovisning. 

3.2.1 Comment letters 
De kommentarer som finns möjlighet att lämna avseende redovisningsstandarder både på 
publicerade discussion paper och exposure draft kallas med ett annat namn för comment letters. 
  
Eftersom det för IASB är av stor vikt att ge allmänheten en möjlighet att påverka och upplysa 
organisationen om saker de själva kanske inte har reflekterat över är comment letters en viktig 
del av utvecklande processen av en redovisningsstandard (IFRS Foundation 2011j). Enligt IFRS 
Foundation (2011j) är längden av kommentarsperioden varierande, dock är det vanligast att 
perioden löper över minst 120 dagar. Vidare underlättas möjligheten att lämna ett comment letter 
samt även ta del av andras comment letters då allt läggs upp på IFRS Foundations hemsida 
(www.ifrs.org). 
  
Då perioden för att lämna in ett comment letter är över sammanfattar och analyserar IASB 
innehållet för att sedan ta upp de viktigaste delarna på ett av IASB:s möten och ta ställning till 
nya eller förändrings förslag i standarden då, även detta läggs upp på IFRS hemsida för att 
beakta nyckelorden transparens och öppenhet (IFRS Foundation 2011j). 

3.3 Princip – eller regelbaserade standarder 
En standard kan innehålla regler som är principbaserade eller regelbaserade, men majoriteten av 
de standarder som IASB ger ut är principbaserade (Johansson 2010, s 77). Johansson (2010, s 
77) skriver vidare att en norm kan vara mer eller mindre principbaserad samt mindre eller mer 
regelbaserad. I korthet är skillnaden mellan de två karaktärerna att principbaserade normer är 
mer vaga och kan tillämpas på ett antal olika redovisningslösningar. En extrem regelbaserad 
standard har istället klara villkor för att få tillämpas samt en klar rättsföljd vid felaktig 
användning vilket bland annat leder till ett regelverk med ett stort antal standarder (Johansson 
2010, s 77).  
 
Som tidigare nämndes är de internationella standarderna i huvudsak principbaserade, ett 
undantag är standarden IAS 39 som enligt Johansson (2010, s 78) kan betecknas som 
regelbaserad. 
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3.4 IFRS 9 Fas III: Säkringsredovisning 
I denna del kommer vi att redogöra för de centrala drag som finns i IFRS 9 Fas III som berör 
säkringsredovisningen. 
  
IFRS 9 är som vi nämnt tänkt ersätta IAS 39. IASB har publicerat denna exposure draft 
angående säkringsredovisning för att föreslå signifikanta förändringar av kraven för 
säkringsredovisning. Detta gör IASB för att många användare av den gamla standarden IAS 39 
anser att den är för komplex och för att säkringsredovisningen inte ger någon rättvis bild av 
företagens riskhantering eller huruvida deras riskhanteringsstrategier är effektiva. Många har 
också bilden av att regelverket idag är alldeles för regelbaserat. Sammanfattningsvis vill IASB 
göra förändringar på ett antal punkter. IASB vill anpassa säkringsredovisningen i större 
utsträckning till företagens riskhanteringsstrategier vilket ska leda till mer användbar 
information. Styrelsen i IASB vill rätta till svagheter i den föregående modellen för 
säkringsredovisning och nå en mer principbaserad standard snarare än en regelbaserad. 
Dessutom föreslår IASB förändringar för vilka finansiella instrument som kan räknas till 
säkringsinstrument (IFRS Foundation 2010, s 4). 
  
IASB anser att det vore rimligt att tillåta företag att använda finansiella instrument som inte 
utgör derivat som säkringsinstrument eftersom det skulle göra det lättare för företag att tillämpa 
säkringsredovisning. IASB har dock ett krav som ställs på finansiella instrument som inte utgör 
derivat och det är att dessa instrument skall vara värderade till verkligt värde. Genom att göra 
detta anpassas IFRS 9 mer till det ursprungligt tänkta kravet att öka sambandet mellan 
säkringsredovisning och företagens riskhanteringsstrategier (IFRS Foundation 2010, s 7). IASB:s 
styrelse vet att företag ofta är utsatta för flera typer av risker på marknaden. Vid en internationell 
affär kan det exempelvis vara både valutarisker och ränterisker inblandade vilket gör det svårt att 
hantera risker från två olika håll. Därför vill IASB att det ska gå att kombinera ett vanligt 
derivatinstrument med en så kallas “market exposure” för att tillsammans skapa ett 
säkringsinstrument (IFRS Foundation 2010, s 8). En “market exposure” är en finansiell strategi 
som bygger på att ett företag investerar i olika branscher för att säkra sig mot nedgångar. Själva 
grundtanken med “market exposure” är precis som inom säkringsredovisningen att ett företag 
ska säkra sig mot risker, i detta fall görs detta genom att investera i olika branscher och på så sätt 
minska effekten av eventuella nedgångar (Ernst and Young 2010, s 5). Genom att kunna 
kombinera “market exposure” med klassiska derivatinstrument vill IASB utöka möjligheterna till 
fler alternativ vid säkring. Ännu en förändring som IASB har lagt fram handlar om att skapa 
ytterligare möjligheter för företag att skapa säkringar. IASB anser att det ofta finns ett mått av 
osäkerhet kring ett säkrat objekt. För att ta itu med denna osäkerhet föreslår styrelsen att företag 
ska kunna säkra ett nominellt belopp av ett säkrat objekt och ha detta som en säkring i sig. IASB 
kallar detta för en "layer component". Kortfattat innebär detta att ett företag kommer ha 
möjligheten att säkra en proportion av ett säkrat objekt och beteckna detta som en säkring i sig 
(IFRS Foundation 2010, s 9). De vill även tillåta att vissa grupper av objekt skall kunna användas 
som säkringsinstrument. Kriterierna är att alla säkringsinstrument som ingår i gruppen ska 
individuellt även kunna klassificeras som ett säkringsinstrument. Sättet en säkring görs baserat 
på ett enda säkringsinstrument och en säkring som görs baserat på en grupp av 
säkringsinstrument är egentligen väldigt snarlik. Enda skillnaden är att i en grupp av 
säkringsinstrument vill företag sikta sig in på att hantera flera olika risker samtidigt. Tidigare har 
det varit speciella krav för att få tillämpa säkringar i form av grupper men i och med detta vill 
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IASB underlätta det genom att ställa i princip liknande krav på säkring i form av individuella 
instrument samt i instrument i grupper (IFRS Foundation 2010, s 16). 
 
I IAS 39 finns det enligt IASB en liten problematik när det kommer till redovisning av optioner. 
Enligt styrelsen ligger problematiken i att redovisningen av optioner inte skett på ett sätt som 
reflekterar ett företags riskhanteringsstrategi. IASB vill skapa vissa regler för redovisningen av 
optioner som handlar om när man separerar vinsten från det totala värdet på en option och 
använder enbart själva ökningen i optionens värde som en säkring. Hur detta skall gå till vill 
IASB reglera i och med IFRS 9 (IFRS Foundation, s 14). 
 
IAS 39 har rent redovisningsmässigt några problem när det kommer till säkringsredovisning och 
redovisningen av säkringsinstrument. Problemen har legat i att det har uppstått en obalans i 
redovisningen. Tidigare har redovisningen av instrument hamnat i både balansräkningen och i 
resultaträkningen och det är detta som har givit upphov till obalansen. IASB anser därför att 
redovisningen av vinster eller förluster i säkringsinstrument och säkrade poster som är värderade 
till marknadsvärde, ska redovisas i resultaträkningen och ha en egen post där. Detta kommer att 
motverka obalansen som tidigare uppstått och det blir betydligt lättare att se effekten av 
säkringen. Sedan samlas även alla riskhanteringsaktiviteter som företaget tillämpar på samma 
ställe vilket gör det ännu lättare att se effekten av de riskhanteringsstrategier som ett företag 
tillämpar (IFRS Foundation, s 26).  
 
IFRS 9 kommer att medföra stora förändringar i mätningen av effektiviteten av en säkring. 
Dagens standard har ett effektivitetskrav på alla säkringar vilket innebär att om det inte finns 
bevis för att en säkring fungerar på ett effektivt sätt så upphör den. IASB vill lätta på dessa 
effektivitetskrav. IAS 39 statuerar att tester måste genomföras både presumtivt och retrospektivt. 
I IFRS 9 däremot vill IASB slopa det retrospektiva vilket skulle innebära att det inte längre finns 
något krav på att säkringen ska ha varit effektiv i tidigare fall, utan de kommer enbart att kika på 
framtidsutsikterna för säkringen i bedömningen. Målet med detta är i linje med de grundläggande 
önskningarna om att förändra regelverket till ett mer principbaserat regelverk (IFRS Foundation 
2010, s 10). De tidigare anvisningarna i IAS 39 för säkringsredovisningen innebar att ifall en 
säkrad post och säkringsinstrumentet inte längre räknades som effektivt var företagen tvungna att 
avbryta säkringen. Med IFRS 9 föreslår IASB således att möjligheten att omförhandla 
säkringsförhållandet ska finnas. Detta innebär att ifall säkringen inte längre uppfyller de mål som 
säkringen ursprungligen hade skall företag kunna göra en omförhandling i säkringsförhållandet.  
Detta gör att istället för att avbryta och ta bort säkringen finns möjligheten att skriva om 
förutsättningarna för just det specifika säkringsförhållandet vilket möjliggör en fortlevnad av den 
aktuella säkringen (IFRS Foundation 2010, s 11). De tidigare kraven för säkringsredovisning 
gjorde det svårt för företag att syssla med säkringsredovisning men även svårt att upprätthålla en 
aktuell säkring i och med alla effektivitetskrav. I IFRS 9 skriver IASB att en säkring enbart bör 
upphöra om säkringen inte längre representerar företagets riskhanteringsstrategi. Kort och gott 
betyder detta att en säkrings viktigaste egenskap är att den följer företagets riskhanteringsstrategi 
(IFRS Foundation 2010i, s 12).  
  
Som ovan nämnts har IASB arbetat med att få bort många invecklade regler inom 
säkringsredovisningen. De nya regler som tillkommit handlar om upplysningar som de anser att 
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företag är skyldiga att lämna i en form av rapport. De punkter som IASB vill ska finnas med i 
denna rapport är följande (IFRS Foundation 2011i, s 17): 
 

• Information om företagets riskhanteringsstrategier och hur den används för att hantera 
risk 

• Hur företagets säkringsverksamhet kan påverka framtida kassaflöden 
• Hur säkringsredovisningen har påverkat deras finansiella ställning, resultat samt eget 

kapital   
  
Appliceringen av IFRS 9 föreslår till sist IASB ska ske prospektivt (IFRS Foundation 2010, s 
20).  

3.5 Skillnaderna mellan nya IFRS 9 och gamla IAS 39 
I denna del har vi sammanfattat de största skillnader som finns mellan IAS 39 och IFRS 9 utefter 
de mest väsentliga kategorierna. Då IAS 39 är i relativt stor utsträckning är regelbaserad och 
syftet med IFRS 9 är att skapa en mer principbaserad standard så speglar skillnaderna i största 
del att faktumet att IASB vill göra IFRS 9 till en standard som är betydligt enklare för företag att 
tillämpa och därmed även öka tillgängligheten för säkringsredovisningen. Nedan i figur 3 
illustreras kort de skillnader som vi belyst i detta stycke. 
 
Riskhantering 
I IAS 39 fanns det ingen större koppling mellan säkringsredovisningen och de 
riskhanteringsstrategier som företag tillämpade. IFRS 9 har däremot en mycket större koppling 
mellan riskhantering och säkringsredovisning. 
 
Säkrade objekt 
Den gamla standarden har flera restriktioner på vad som får vara säkrade objekt. Exempelvis får 
inte derivat i sig vara säkrade objekt. I det nya förslaget som presenteras får derivat och icke-
finansiella instrument användas i säkringen. 
 
Säkringsinstrument 
På denna punkt kommer det inte att ske speciellt mycket men den förändring som IASB föreslår 
är ändå ganska omfattande. Tidigare har endast vissa specifika finansiella instrument varit 
tillåtna som säkringsinstrument men nu vill IASB tillåta alla former av finansiella instrument så 
länge de är värderade till marknadsvärde. 
 
Effektivitetskrav 
IAS 39 har väldigt många krav för att en säkringsredovisning skall få tillämpas. Tester som visar 
på effektivitet både historiskt och framåt i tiden måste genomföras, sedan måste säkringen ha en 
viss procentuell effektivitet för att få räknas som en säkring och om effektivitetskraven inte 
uppfylls så var företagen tvungna att ta bort säkringen och således inte få tillämpa 
säkringsredovisning på den aktuella posten. IFRS 9 vill ta bort det mesta av det som står i IAS 
39. Effektivitetstester behövs endast genomföras framåt i tiden (prospektivt) och kravet med 
retrospektiva test slumpas. Procentuella effektivitetskrav slopas även dessa. I övrigt görs det 
även lättare att hålla en säkring levande eftersom företag kommer få omfördela i 
säkringsrelationen ifall säkringen inte visar sig vara så effektiv som antytts. Istället för att avsluta 
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den får företag en ny möjlighet att omfördela i säkringsrelationen vilket möjliggör en fortlevnad 
av säkringen (Ernst & Young 2011, s 4). 

 

Figur 3. Skillnader mellan IAS 39 och IFRS 9 Fas III 
(Ernst & Young 2011, s 4). 
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4 Empirisk studie 
I kapitlet behandlas den empiridata bestående av comment letters som undersöks och 
innehållsanalyseras. Här presenteras de företag som står bakom de comment letters som 
använts, en beskrivning av hur innehållsanalysen av dem genomförts samt en 
resultatsammanställning. 

4.1 Medverkande företag och organisationer 
De comment letters som används är författade av olika företag och organisationer. De 
medverkande företagen och organisationerna presenteras här med namn och en kort beskrivning 
av respektive verksamhet. 
 
Erste Group Bank AG 
En ledande bank i central- och östeuropa med privatpersoner och SME-företag som huvudsakliga 
klienter (Erste Group Bank AG 2010, s 20). Företaget är indelat i fyra olika segment: Retail & 
SME, Group Corporate & Investment Banking, Group Markets and Corporate Center (Erste 
Group Bank AG 2010, s 49). Företagets säte ligger i Wien, Österrike. 
 
Dexia 
Dexia är en europeisk bankkoncern som främst är verksam i Belgien, Luxemburg, Frankrike och 
Turkiet. Företaget har tre olika verksamhetsområden; Retail and Commercial Banking, Public 
and Wholesale Banking samt Asset Management Services (Dexia 2010, s 4). Företagets säte 
ligger i Bryssel, Belgien. 
 
Accounting Standards Board 
Organisationen, som verkar i Storbritannien, har som huvudsaklig uppgift är att ge ut 
redovisningsstandarder. De standarder som utvecklas av Accounting Standards Board utges med 
beteckning FRS, Financial Reporting Standards, och gäller alla företag vars intention är att 
redovisa sant och korrekt (Financial Reporting Council 2011). 
 
F. Hoffmann-La Roche Ltd 
Företaget som utåt sett endast kallas Roche är världens största bioteknikföretag. De har utvecklat 
många effektiva läkemedel till marknaden och innehar en ledande position vad gäller 
cancerläkemedel (F. Hoffmann-La Roche Ltd 2011, s 5). Företaget har sitt säte i Basel, Schweiz 
(F. Hoffmann-La Roche Ltd 2011, s 144). 
 
Autorité des normes comptables 
Organisationen som på engelska heter French Accounting Standard Authority verkar i Frankrike 
(Autorité des normes comptables 2011). Verksamheten får internationella inbjudningar att 
kommentera förslag så som discussion papers och exposure drafts från bland annat IASB. De 
arbetar även nationellt med redovisningskrav, vanligast i form av nya redovisningsregleringar 
som förändrar kontoplaner (Autorité des normes comptables 2011). Forskning är även något som 
ingår i Autorité des normes comptables organisation som har ambitionen att utveckla ett 
forskningsnätverk (Autorité des normes comptables 2011).  
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RWE AG 
RWE är ett tyskt företag och en av Europas fem ledande företag inom el och gas (RWE AG 
2010, s 3). Företaget säger sig täcka hela energivärdekedjan genom sin oljeexpertis, gas- och 
brunkolproduktion, konstruktion och drift av konventionella och förnybara kraftverk, 
råvaruhandel samt el-och gas försäljning. RWE AG:s största marknad är i Tyskland sedan följer 
Nederländerna och Storbritannien. Företaget håller på att expandera sin verksamhet i centrala 
och södra Östeuropa (RWE AG 2010, s 3). 
 
The Institute of Chartered Accountants of Scotland 
Den huvudsakliga uppgift organisationen har är att utbilda och examinera studenter till 
auktoriserade revisorer (The Institute of Chartered Accountants of Scotland 2010, s 1). Men även 
att främja sina medlemmars intressen samt att stödja och bidra till utveckling av yrket 
auktoriserad revisor och den allmänna affärsvärlden. 
 
European Association of Public Banks 
Medlemmar i organisationen är finansiella institutioner, finansieringsorgan, offentliga banker, 
sammanslutningar av offentliga banker samt banker med liknande intressen där alla måste ha sitt 
säte i EU eller Schweiz (European Association of Public Banks 2011). De främsta uppgifter som 
organisationen gör är att samla sina medlemmars reaktioner om EU:s politik och åtgärder som de 
sedan publicerar och informerar berörd europeisk institution om positionen (European 
Association of Public Banks 2011). 
 
European Banking Authority 
European Banking Authority har sedan den 1 januari 2011 tagit över all verksamhet från 
Committee of European Banking Supervisors (European Banking Authority 2011a). 
Organisationen verkar som ett oberoende organ för reflektion, debatt och rådgivning till EU-
kommissionen (Committee of European Banking Supervisors 2010, s 6). De bidrar på så sätt till 
den dagliga tillämpningen av gemenskapslagstiftning samt stödjer de tillsynsmyndigheter inom 
bankreglering och tillsyn. Organisationen arbetar genom att framhålla de bästa metoderna, ge ut 
riktlinjer, rekommendationer och standarder samt expertgranskning för att öka samstämmighet 
inom EU-kommissionen (Committee of European Banking Supervisors 2010, s 6). European 
Banking Authority är baserad i London, England (European Banking Authority 2011b). 
 
Dutch Bankers Association 
Organisationen skapades år 1989 för att representera nederländska bankers gemensamma 
intressen (Nederlandse Vereniging van Banken 2011). Dess nederländska titel är Nederlandse 
Vereniging van Banken, förkortat NVB. Målet med Dutch Bankers Association är stäva mot en 
stark, välmående och internationell konkurrenskraftig bankindustri i Nederländerna (Nederlandse 
Vereniging van Banken 2011). 
 
Telefónica 
Telefónica är ett av världens ledande företag inom telekommunikationssektorn med 
tillhandahållande av kommunikation, information och underhållningslösningar (Telefónica 
2011). Företaget verkar i 25 olika länder runt om i Europa, Afrika och Latinamerika med totalt 
290,5 miljoner kunder (räknat i mars 2011). Hemmamarknaden är den spansk- och 
portugistalande marknaden (Telefónica 2011). Telefónica har sitt säte i Madrid, Spanien. 
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Sonae 
Sonae är ett detaljhandelsföretag bestående av sex olika affärssegment (Sonae 2010, s 81). 
Kärnverksamheten är dagligvaruhandel och specialiserad detaljhandel, företaget har två stora 
partnerskap med Sonae Sierra (shoppingcenter), Sonaecom (telekommunikation) (Sonae 2011a). 
Sonae har sitt huvudkontor i Maia, Portugal (Sonae 2011b). 
  
KPMG IFRG Ltd 
Detta är konsultföretaget KPMG:s globala IFRS-institut (KPMG International 2011a). De förser 
styrelsen och revisionsutskott, chefer, intressenter och regeringsföreträdare med information och 
resurser för att hjälpa dem få insikt och förståelse för den framväxande globala 
finansieringsrapporterings ramverk. KPMG IFRG Ltd:s kontor ligger i London, Storbritannien 
(KPMG International 2011b). 
 
Deutsche Bank 
Deutsche Bank är en global investmentbank som erbjuder finansiella tjänster världen över 
(Deutsche Bank 2011a). De är ledande i Europa, speciellt i Tyskland medan de fortsätter att växa 
i Nordamerika och Asien. Företagets mål är att bli den ledande globala leverantör av finansiella 
lösningar samt att skapa hållbart värde för sina klienter (Deutsche Bank 2011a).  Deutsche Bank 
har sitt huvudkontor i Frankfurt, Tyskland (Deutsche Bank 2011b). 
 
The French Banking Federation 
Organisationen startades år 2000 på initiativ av den franska bankindustrin (Association Française 
des Bankques 2005). The French Banking Federation, på franska Association Française des 
Bankques, uppgift är att representera och försvara alla verksamma banker i Frankrike 
(Association Française des Bankques 2005). 
 
The Linde Group 
The Linde Group är ett världsledande gas- och ingenjörsföretag med ungefär 48 000 anställda 
(The Linde Group 2011a). Produkterna och tjänsterna företaget tillhandahåller förekommer i mer 
än 100 länder världen över. Företaget har sitt säte i München, Tyskland (The Linde Group 
2011b). 
 
European Banking Federation 
Organisationen fungerar som ett forum där tips om bästa praxis utbyts, lagförslag och initiativ 
diskuteras samt gemensamma ställningstaganden tas. The European Banking Federation är de 
etablerade bankerna i Europas förenade röst (European Banking Federation 2011). 
 
ACTEO, MEDEF & AFEP 
Detta är egentligen tre olika franska företag som gått ihop och skrivit ett comment letter. ACTEO 
arbetar för att föra samman alla franska företag som tillämpar IFRS bestämmelser (ACTEO 
2011). MEDEF är ett nätverk av entreprenörer i Frankrike, den första av sitt slag. Organisationen 
försvarar och främjar alla sorters företag i alla branscher, de medlemmar flesta är mindre företag 
med färre än 50 anställda (MEDEF 2011). AFEP står för den franska organisationen av privata 
företag och har hundratals medlemmar bland annat några av Frankrikes största företag (Jobintree 
2011). De försvarar principerna om fri företagsamhet och förlitar sig på diskreta och kunniga 
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experters åsikter, det är en utav Frankrikes inflytelserikaste ekonomiska lobbygrupp (Wikipedia 
2011). Varken organisationens författning eller styrelse är kända för offentligheten. 
 
Association for Financial Professionals 
Association for Financial Professionals är ett nätverk för professionella yrkesmän inom 
finanssektorn (Association for Financial Professionals 2011a). Organisationen förser 
medlemmarna med nyheter, forskning inom ekonomi och information om utveckling i 
finansvärlden. De arbetar även med utbildning och certifieringar, nätverksevent, verktyg för 
finansiella analyser samt representerar medlemmarnas intressen för lagstiftare och myndigheter 
(Association for Financial Professionals 2011a). Huvudkontoret ligger i Bethesda, Maryland i 
USA (Association for Financial Professionals 2011b). 
 
BusinessEurope 
Organisationens medlemmar är 20 miljoner företag från 35 olika länder genom 41 
medlemsförbund (BusinessEurope 2011a). BusinessEurope’s huvudsakliga uppgift är att 
försäkra att medlemsföretagens intressen är representerade och försvarade i de Europeiska 
institutionerna med syftet att bevara och stärka företagens konkurrenskraft. De är även aktiva i 
dialogen för att främja en väl fungerande arbetsmarknad i Europa (BusinessEurope 2011a). 
Organisationens säte ligger i Bryssel, Belgien (BusinessEurope 2011b). 

4.2 Innehållsanalys av comment letters 
Den empiriska data som i denna studie används består av utvalda comment letters skrivna 
avseende exposure draft IFRS 9 Fas III: Säkringsredovisning, se 2.3.1 Urval. Då IASB som 
normgivande organ anser att det är av stor vikt att offentligheten även har möjlighet att uttrycka 
sina åsikter innan en ny standard ges ut inbjuds de till att ge sina synpunkter på förslaget till en 
ny standard. De inlämnade comment letters finns publicerade och tillgängliga på IASB:s 
hemsida1. Därav har vi kunnat ta del och använda dessa som empirisk data, se 2.3 
Datainsamling. 
  
Dessa comment letters är svar eller kommentarer på de 16 frågor ställda i exposure draft 
avseende IFRS 9 Fas III. Dessa frågor utgör strukturen i kapitel 4.3 Resultatsammanställning där 
en sammanfattning av de 20 olika svaren presenteras för respektive fråga. Vi har valt att använda 
oss av fotnoter där fler än 3 respondenter har samma åsikter för att behålla läsbarheten i 
dokumentet. I fotnoterna kommer de företag som uttryckt dessa åsikter att listas. 

4.3 Resultatsammanställning 
Här i resultatsammanställningen ligger de 16 frågeområdena som underrubriker med först frågan 
utskriven och en text sammanfattad utifrån svaren i comment letters. Frågorna är ursprungligen 
skrivna på engelska, men är här översatta till svenska. För att läsa frågorna på original språk, se 
bilaga 2. 

4.3.1 Fråga 1 – Mål med säkringsredovisning 
Instämmer ni med de föreslagna målet med säkringsredovisning? Varför eller varför inte? 
Om inte, vilka förändringar rekommenderar ni och varför? 
                                                
1 www.ifrs.org  
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Denna första fråga syftar översiktligt på säkringsredovisning, åsikterna som comment letters tar 
upp är i största grad liknande i några avseenden medan några respondenter har tänkt i andra 
banor. 
 
En stor del av respondenterna2 har specifikt uttryckt sitt instämmande i att målet med 
säkringsredovisning är att presentera effekterna av riskhanteringsaktiviteterna i den finansiella 
rapporteringen. De uttryckte sig vidare att genom denna information reflekteras den ekonomiska 
verkligheten i säkringstransaktionerna vilket även gör finansiella rapporter mer tydliga i detta 
avseende för användare. Detta mål är det som flest respondenter är överens om. Men det finns 
även andra åsikter så som att målet med säkringsredovisningen inte handlar om riskhanteringens 
aktiviteter utan endast om att rapportera effekterna av säkringsredovisningsstrategin mer tydligt 
vilket Accounting Standards Board anser. Ytterligare en respondent, F. Hoffmann-LA Roche Ltd, 
uttrycker saknaden av mer detaljerad information om de föreslagna målen och ber IASB att 
förtydliga detta.  
 
Det andra område som större delen av comment letters3 tar upp är att de inte håller med om 
förslaget att endast risker som kan påverka företagets vinst eller förlust får tas upp som säkring. 
Detta är något som många respondenter har reagerat starkt på, och de avser speciellt effekter på 
totalresultatet och eget kapital. Vidare är det skrivet i ett comment letter av Autorité des normes 
comptables att även om dessa inte påverkar resultaträkningen så är de ändå verkliga ekonomiska 
risker som påverkar nettotillgångarna i eget kapital och fortsatt aktieägarnas välstånd. Två andra, 
ACTEO, MEDEF & AFEP och Association for Financial Professionals, uttrycker sig enkelt med 
att finansiella instruments ineffektivitet även borde påvisas i resultaträkningen. Association for 
Financial Professionals anger fortsatt att IASB:s argument för detta krav är svaga. 
 
I flertalet comment letters4 påpekas det faktum att säkringsredovisning ska vara frivilligt och inte 
obligatoriskt på grund av den komplexitet tillämpning av säkringsredovisning utgör. Vidare 
uttalar sig många respondenter5 om sitt instämmande och positiva attityd till att standarden blir 
mer principbaserad, återigen på grund av säkringsredovisningens komplexitet.  
 
Något som ett fåtal respondenter, Dutch Bankers Association, Deutsche Bank samt European 
Banking Federation, har iakttagit är den saknad av huvudpunkten innefattande länken mellan 
bankers riskhanteringsstrategi och säkringsredovisning i de nya överläggningarna av fas I och II. 
De ställer då frågan om och hur det ens kan finnas en länk mellan dem om detta inte nämns i fas 

                                                
2 Erste Group Bank AG, Dexia, Autorité des normes comptables, RWE AG, The Institute of Chartered 
Accountants of Scotland, European Association of Public Banks, European Banking Authority, 
Telefónica, Sonae, KPMG IFRG Ltd, Deutsche Bank, The French Banking Federation, ACTEO, MEDEF 
& AFEP, Association for Financial Professionals. 
3 Erste Group Bank AG, Accounting Standards Board, Autorité des normes comptables, RWE AG, The 
Institute of Chartered Accountants of Scotland, European Banking Authority, Dutch Bankers Association, 
KPMG IFRG Ltd, The French Banking Federation, European Banking Federation, ACTEO, MEDEF & 
AFEP, BusinessEurope. 
4 Dexia, Accounting Standards Board, KPMG IFRG Ltd, The French Banking Federation, The Linde 
Group. 
5 RWE AG, European Banking Authority, Sonae, KPMG IFRG, Ltd, The French Banking Federation, 
The Linde Group, BusinessEurope. 
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I och II. Vidare är det ytterligare ett fåtal respondenter, Erste Group Bank AG och European 
Association of Public Banks, som uttryckt åsikter om att säkringsredovisning inte fungerar i 
praktiken för banker. De syftar då främst på att det föreslagna målet för säkringsredovisning inte 
motsvarar bankers riskhantering. Ytterligare en respondent, Deutsche Bank, påpekar att det inte 
borde vara ett krav på att det ska finnas en länk, ett förhållande, mellan riskhanteringsaktiviteter 
och säkringsredovisning. Inne på samma linje är respondenten KPMG IFRG Ltd som ser att det 
kommer att krävas mycket ansträngning och förändringar för att skapa denna länk då många 
säkringar kan vara designade för att främst uppnå ett redovisningsmål. Vidare anser Dutch 
Bankers Asssociation samt European Banking Federation att kravet på en existerande länk 
mellan riskhantering och säkringar kommer att leda till att riskhanteringsstrategier förnyas endast 
för att uppnå redovisningskrav vilket enligt denne är meningslösa. En annan respondent, 
European Banking Authority, är bekymrad över att kravet på denna länk ger möjligheten för 
missbruk med exemplet “earnings management”6. 
 
Slutligen har respondenterna KPMG IFRG Ltd och Deutsche Bank uppmärksammat ytterligare 
ett problem vad gäller länken mellan riskhantering och säkringsredovisning. 
Riskhanteringsstrategier finns på en övergripande företagsnivå, medan individuella säkringar är 
på en mycket låg nivå. Frågan de ställer tillbaka till IASB är om de anser att riskhantering då 
även måste innehålla procedurer för låga nivåer för att kunna länka riskhanteringsaktiviteter till 
individuella säkringar. 

4.3.2 Fråga 2 – Instrument som får klassificeras som säkringsinstrument 
Instämmer ni att finansiella tillgångar och skulder som inte utgör derivat som är 
värderade till verkligt värde via resultaträkningen ska få klassificeras som 
säkringsinstrument? Varför eller varför inte? Om inte, vilka förändringar rekommenderar 
ni och varför? 
Fråga nummer två i exposure draft avser finansiella instrument som är kvalificerade att kallas för 
säkrade poster. Attityderna och rekommendationerna bland respondenterna är relativt enhälliga 
med undantag för några olika åsikter. 
 
Nästintill alla respondenter7 svarar att de instämmer att finansiella tillgångar och skulder som 
inte utgör derivat värderat till verkligt värde via resultaträkningen ska klassificeras som 
säkringsinstrument. Skälen varför respondenterna instämmer i frågan skiljer sig enligt följande. 
European Association of Public Banks tycker att IASB inte alls följer den principbaserade 
riktningen då begränsningen av vad som får identifieras som säkringsinstrument fortfarande är 
stor. En stor del av respondenterna8 uttrycker sin besvikelse och missnöje över att IASB inte har 
övervägt andra finansiella instrument eller instrument som inte är värderade till verkligt värde 
                                                
6 En strategi använd av ett företags ledning för att avsiktligt manipulera deras vinst för att matcha ett 
fördefinierat belopp (Investopedia.com 2011). 
7 Erste Group Bank AG, Accounting Standards Board, F.Hoffmann – La Roche Ltd, Autorité des normes 
comptables, RWE AG, The Institute of Chartered Accountants of Scotland, European Association of 
Public Banks, European Banking Authority, Dutch Bankers Association, Telefónica, Sonae, KPMG IFRG 
Ltd, Deutsche Bank, The French Banking Federation, The Linde Group, European Banking Federation, 
ACTEO, MEDEF & AFEP, Association for Financial Professionals, BusinessEurope. 
8 F.Hoffmann – La Roche Ltd, European Association of Public Banks, Dutch Bankers Association, 
Telefónica, The French Banking Federation, European Banking Federation, ACTEO, MEDEF & AFEP. 
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via resultaträkningen. Vidare anser flera respondenter9 att denna förändring att tillåta finansiella 
tillgångar och skulder som inte utgör derivat och som är värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen kommer att möjliggöra att säkringsredovisningen kan anpassas närmare 
företagets riskhanterings mål. The Institute of Chartered Accountants of Scotland anser att detta 
kommer att tillåta större flexibilitet samt även European Banking Authority anser att 
säkringsinstrumenten bättre kommer att reflekteras i den finansiella rapporteringen.   
 
Ett annat område som några av respondenterna, Dutch Bankers Association, The French Banking 
Federation och European Banking Federation, har angett är att IASB i “exposure draft” är något 
inkonsekvent gällande säkrade poster. Det står först att det inte är några svårigheter att identifiera 
icke kontraktuella komponenter som kan betraktas som säkrade poster. Samtidigt uttrycks det att 
det är omöjligt att utföra en trovärdig värdering av icke kontraktuella komponenter i 
säkringsinstrument. Dessa respondenter, men även flertalet andra10 ber IASB att ge mer tydlig 
information samt att fortsatt undersöka området utan tidspress. 
 
Slutligen skriver respondenten European Association of Public Banks att huvudkriteriet för 
berättigande inte borde bero på typen av finansiellt instrument, utan instrumentets förmåga att 
effektivt säkra risker. 

4.3.3 Fråga 3 – Derivat som får klassificeras som säkrade poster 
Instämmer ni att en sammanlagd risk som är en kombination av en risk och ett derivat kan 
identifieras som en säkrad post? Varför eller varför inte? Om inte, vilka förändringar 
rekommenderar ni och varför? 
Denna tredje fråga behandlar en frågeställning rörande kvalificerade derivat som kan 
klassificeras som säkrade poster. Med enhällighet från respondenterna är detta en välkomnad 
förändring. 
 
Alla respondenter11 skriver att de instämmer att en sammanlagd risk, eller ett så kallat “synthetic 
exposure”, kan identifieras som en säkrad post. De flesta respondenter12 fortsätter skriva att 
genom denna expansion i begränsningen så öppnas möjligheten att anpassa företagets 
säkringsredovisning och riskhanteringsaktiviteter med varandra ytterligare. Dexia och The 
French Banking Federation skriver mer specifikt att genom denna möjlighet kan ett företags 
riskhantering reflekteras i den finansiella rapporteringen. Accounting Standards Board påpekar 
även att detta möjliggör en mer nära anpassad riskhanteringsstrategi. Vidare anger ACTEO, 
MEDEF & AFEP, RWE AG och The Institute of Chartered Accountants of Scotland sin positiva 

                                                
9 F.Hoffmann – La Roche Ltd, Telefónica, The Linde Group, BusinessEurope. 
10 Accounting Standards Board, Dutch Bankers Association, KPMG IFRG Ltd, The French Banking 
Federation, European Banking Federation. 
11 Erste Group Bank AG, Dexia, Accounting Standards Board, F.Hoffmann – La Roche Ltd, Autorité des 
normes comptables, RWE AG, The Institute of Chartered Accountants of Scotland, European Association 
of Public Banks, European Banking Authority, Dutch Bankers Association, Telefónica, Sonae, KPMG 
IFRG Ltd, Deutsche Bank, The French Banking Federation, The Linde Group, European Banking 
Federation, ACTEO, MEDEF & AFEP, Association for Financial Professionals och BusinessEurope. 
12 Erste Group AG, F.Hoffmann – La Roche Ltd, Autorité des normes comptables, The Institute of 
Chartered Accountants of Scotland, Telefónica, Sonae, KPMG IFRG Ltd och ACTEO, MEDEF & AFEP. 
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inställning till att standarden IFRS 9 Fas III byts ut till en mer principbaserad och på så sätt 
gynnar anpassningen samt länken mellan säkringsredovisning och riskhantering. 
 
Något som flertalet av respondenterna13 anser är att kapitlet är för tunt bland annat gällande 
vägledning av hur dessa sammanlagda risker som säkrade poster ska redovisas. Fortsatt är några 
respondenter14 konfunderade över hur tillvägagångssätten för området portföljsäkring förändras 
och hur dessa ska behandlas. Respondenten BusinessEurope frågar även efter exempel i 
vägledningen för att få konkreta riktlinjer och hjälp. 

4.3.4 Fråga 4 – Klassificering av riskkomponenter som säkrade poster 
Instämmer ni att ett företag ska tillåtas att klassificera förändringar i kassaflödet eller en 
posts verkliga värde som en säkrad post i en säkringsrelation hänförligt till en specifik risk 
eller risker (en riskkomponent), förutsatt att riskkomponenten är separat identifierbar och 
möjlig att värdera trovärdigt? Varför eller varför inte? Om inte, vilka förändringar 
rekommenderar ni och varför? 
Frågan som avser området klassificering av riskkomponenter som säkrade poster har även den en 
nästintill enhälligt instämmande från respondenterna. 
 
Främst instämmer respondenterna15 i frågan om riskkomponenter ska få klassificeras som 
säkrade poster om kraven är uppfyllda. Skrivet i comment letters av Accounting Standards Board 
och BusinessEurope anges att detta är en bra utveckling av standarden då detta bland annat 
kommer att reflektera hur säkringsredovisningen sker i praktiken. Vidare skriver F. Hoffmann-La 
Roche Ltd att det även ger företagen möjlighet att hantera individuella riskkomponenter separat 
vilket nu är ett stort problem att de inte kan det. Flera respondenter16 anger att företagen närmare 
kan länka säkringsredovisning och riskhanteringsaktiviteter när även riskkomponenter (som 
uppfyller kraven) kan klassificeras som säkrade poster. En respondent, Accounting Standards 
Board, uttrycker sig mycket positivt om att standarden går mot en principbaserad standard. 
European Banking Authority, Telefónica och KPMG IFRG Ltd har istället upptäckt 
konsekvensen i att det inte finns konkret vägledning eller klargjorda principer för identifiering 
och värdering av riskkomponenterna som troligtvis kommer att variera i och med att den inte är 
regelbaserad. Många av respondenterna17 anser att standarden avviker från sitt principbaserade 
arbete då den inte släpper på begränsningen vad gäller inflation som riskkomponent. Enligt en 

                                                
13 Dexia, European Association of Public Banks, KPMG IFRG Ltd, ACTEO, MEDEF & AFEP och 
BusinessEurope. 
14 European Association of Public Banks, Dutch Bankers Association, The French Banking Federation 
och European Banking Federation. 
15 Erste Group Bank AG, Dexia, Accounting Standards Board, F.Hoffmann – La Roche Ltd, Autorité des 
normes comptables, RWE AG, The Institute of Chartered Accountants of Scotland, European Banking 
Authority, Dutch Bankers Association, Telefónica, Sonae, KPMG IFRG Ltd, Deutsche Bank, The French 
Banking Federation, The Linde Group, European Banking Federation, Association for Financial 
Professionals och BusinessEurope. 
16 F.Hoffmann – La Roche Ltd, RWE AG, The Institute of Chartered Accountants of Scotland, Dutch 
Bankers Association, The Linde Group och European Banking Federation. 
17 Dexia, Accounting Standards Board, Autorité des normes comptables, The Institute of Chartered 
Accountants of Scotland, Dutch Bankers Association, Telefónica, Deutsche Bank, ACTEO, MEDEF & 
AFEP. 
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stor majoritet av respondenterna18 anger inte IASB något bra skäl till att inte inflation ska få 
klassificeras som säkrad post, därför tycker de att begränsningen ska släppas samt att detta visar 
på en mer regelbaserad standard. Några respondenter19 anser även att kreditriskkomponenter och 
LIBOR ska få klassificeras som säkrad post, eller åtminstone att IASB ska undersöka en lösning 
närmare. Vidare skriver Dutch Bankers Association att de inte anser att sub-LIBOR ska få tillåtas 
alls. 
 
Genom att tillåta klassificering av riskkomponenter (som uppfyller kraven) skriver Autorité des 
normes comptables och ACTEO, MEDEF & AFEP att detta löser problemen vissa företag har 
speciellt med varupriser som säljs i stora kvantiteter, exempelvis råmaterial och mat. Detta har 
varit en svaghet i IAS 39 enligt respondenterna. RWE AG anger i sitt comment letter att denna 
förändring har en stor positiv inverkan på energiindustrin, främst genom att det höjer 
informationskvaliteten i den finansiella rapporteringen. European Association of Public Banks 
uttrycker sig vidare att de är missnöjda med IASB förbiseende av bankers riskhantering vilket de 
anser att den föreslagna säkringsredovisningen innebär och med saknad av lösningar för bland 
annat kreditriskkomponenter samt LIBOR. Slutligen nämner några respondenter20 att de noterar 
kravet att en riskkomponent måste vara mindre än eller lika med det totala kassaflödet av den 
finansiella tillgången eller skulden, vilket även påpekas att det är inkonsekvent med generella 
riskhanteringsaktiviteter. 

4.3.5 Fråga 5 – Klassificering av skiktkomponent av nominellt belopp 
a. Instämmer ni att ett företag ska få möjlighet att klassificera ett skikt av det nominella 
beloppet för en post, som den säkrade posten? Varför eller varför inte? Om inte, vilka 
förändringar rekommenderar ni och varför? 
Denna delfråga berörande klassificering av en skiktkomponent av det nominella beloppet för en 
post som en säkrad post är ansedd av respondenterna som en bra förändring då de nästan 
uteslutande endast har gett skäl varför denna förändring är bra. 
 
Alla respondenter21 har uttryckt att de instämmer i att en skiktkomponent av det nominella 
beloppet för en post ska få säkras. Främst anger flertalet respondenter22 att denna möjlighet går i 
linje med många företags riskhanteringsstrategi. Vidare anser RWE AG även att genom 

                                                
18 Dexia, Accounting Standards Board, F.Hoffmann – La Roche Ltd, Autorité des normes comptables, 
The Institute of Chartered Accountants of Scotland, European Banking Authority, Dutch Bankers 
Association, Telefónica, Sonae, KPMG IFRG Ltd, The French Banking Federation, ACTEO, MEDEF & 
AFEP och BusinessEurope. 
19 Erste Group AG, Accounting Standards Board, Autorité des normes comptables, European Banking 
Authority och Association for Financial Professionals. 
20 European Banking Authority, The French Banking Federation, European Banking Federation och 
BusinessEurpoe. 
21 Erste Group Bank AG, Dexia, Accounting Standards Board, F.Hoffmann – La Roche Ltd, Autorité des 
normes comptables, RWE AG, The Institute of Chartered Accountants of Scotland, European Association 
of Public Banks, European Banking Authority, Dutch Bankers Association, Telefónica, Sonae, KPMG 
IFRG Ltd, Deutsche Bank, The French Banking Federation, The Linde Group, European Banking 
Federation, ACTEO, MEDEF & AFEP, Association for Financial Professionals och BusinessEurope. 
22 Erste Group AG, Dexia, F.Hoffmann – La Roche Ltd, Dutch Bankers Association, Telefónica, Sonae, 
The French Banking Federation, The Linde Group, European Banking Federation och BusinessEurope. 
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förbättringen så försäkras det att företags riskhantering överensstämmer med deras redovisning. 
Respondenterna Dexia och ACTEO, MEDEF & AFEP anger även att möjligheten att säkra en 
skiktkomponent för en post kommer att realisera riskhanteringen i företags finansiella rapporter. 
The Institute of Chartered Accountants of Scotland har i ett comment letter ställt sig positivt till 
förändringen då denne anser det relativt klart att riskhanteringen även ska kunna reflektera en 
säkring av en skiktkomponent. Detta gör det även att en minimering av ineffektivitet möjliggörs 
då dessa skiktkomponenter kan tas upp i riskhanteringen skriver Sonae. En annan respondent, 
ACTEO, MEDEF & AFEP anger helt enkelt att denna möjlighet kommer att göra 
säkringsredovisning mycket enklare att tillämpa.  Fortsatt skrivs det i flertalet comment letters23 
om att tillvägagångssättet med skiktkomponenter är bra under okända förhållanden, exempelvis 
okända belopp eller timing av säkringen. Det ska även vara användbart vid säkringsredovisning 
för öppna portföljer enligt Accounting Standards Board. En rekommendation som Sonae anger 
är att tillämpning av en procentsats av skiktkomponenten är bra men denne vill även ha 
möjlighet att tillämpa ett bestämt belopp i en grupp av obligationer utställda av företaget. 
 
b. Instämmer ni att en skiktkomponent av en optionsrätt som innefattar en förskottsbetald 
option inte ska vara berättigat som en säkrad post i en verkligt värderad säkring om 
optionens verkliga värde påverkas av förändringar i den säkrade risken? Varför eller 
varför inte? Om inte, vilka förändringar rekommenderar ni och varför? 
Denna delfråga behandlar även som delfråga a klassificering av en skiktkomponent som säkrad 
post, men här specifikt ett skikt av en förskottsbetald option. 
 
I en stor majoritet av comment letters anges det att respondenterna24 inte instämmer med den 
föreslagna begränsningen. Respondenterna25 skriver att genom denna begränsning frångår IASB 
från sitt mål att utveckla en principbaserad standard. En respondent, RWE AG, rekommenderar 
att istället för en begränsning som regel bör IASB istället ha principen att förskottsbetalda 
optioner får tillämpas som säkringsredovisning om ett antal villkor är uppfyllda. Detta gör att 
standarden inte avviker från principbaserat i denna fråga vill säga. Respondenterna F. Hoffmann-
La Roche Ltd, The Institute of Chartered Accountants of Scotland och BusinessEurope 
instämmer med förslaget då det gäller individuella transaktioner anser att det för närmare 
säkringsredovisning och riskhanteringsstrategin. Det finns även de respondenter, Accounting 
Standards Board och The French Banking Federation, som inte instämmer med förslaget men 
ändå förstår resonemanget bakom, vad gäller individuella transaktioner och svårigheten av 
separat identifiera dessa. Fortsatt anser en stor del av respondenterna26 att förslaget inte bör gälla 
en grupp av säkrade poster eller portföljer. Detta för att riskerna på dessa förskottsbetalda 
optioner bedöms på en total basis för att överväga beteendet på alla innefattade beståndsdelar, 
vilket bör kvalificeras som en trovärdig värdering. Autorité des normes comptables kommer med 
                                                
23 Accounting Standards Board, Dutch Bankers Association, The Linde Group och European Banking 
Federation. 
24 Erste Group Bank AG, Dexia, Accounting Standards Board, RWE AG, European Association of Public 
Banks, European Banking Authority, Dutch Bankers Association, Telefónica, Sonae, KPMG IFRG Ltd, 
Deutsche Bank, The French Banking Federation och European Banking Federation. 
25 Dexia, RWE AG, European Association of Public Banks, European Banking Authority och ACTEO, 
MEDEF & AFEP. 
26 European Association of Public Banks, Dutch Bankers Association, KPMG IFRG Ltd, The French 
Banking Federation, European Banking Federation, ACTEO, MEDEF & AFEP och BusinessEurope. 
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rekommendationen att skillnad bör göras på skrivna förskottsbetalda optioner och köpta 
förskottsbetalda optioner. Medan Dexia och European Banking Authority undrar varför det 
endast är en skiktkomponent av en förskottsbetald option som säkrad post som inte ska vara 
tillåtet när posten får säkras om det är hela det nominella beloppet på optionen det berör. 
Respondenten Dexia betonar sin besvikelse att det inte tas upp någon möjlighet att säkra 
räntesatsen på sub-LIBOR, vilket påverkar bankernas riskhantering mycket. 
 
Vidare skriver Telefónica, The French Bankning Federation och European Banking Federation 
att med detta förslag så reflekteras inte effekterna av förskottsbetalda optioner i 
säkringsredovisningen och fortsatt i den finansiella rapporteringen. Erste Group AG betonar även 
att förslaget begränsar vissa bra riskhanteringsstrategier. 

4.3.6 Fråga 6 – Krav på säkringseffektivitet för klassificering som 
säkringsredovisning 

Instämmer ni med det krav på säkringseffektivitet som ett kvalificerande kriterium för 
säkringsredovisning? Varför eller varför inte? Om inte, vilka förändringar 
rekommenderar ni och varför? 
Frågan behandlar området krav på säkringseffektivitet för att få kvalificeras för 
säkringsredovisning tas även det förslaget välkomnande emot av respondenterna. 
 
Nästintill alla respondenter27 välkomnar IASB förslag att ta bort effektivitetskravet utanför 
balansräkningen mellan 80-125 % samt kravet på tester retrospektivt. Genom denna förändring 
med nya effektivitetskrav, mindre regelbaserade och styrda, blir säkringseffektivitet mer 
riskhanterings orienterat samt transparent vilket respondenterna28 har påpekat. Borttagningen 
öppnar även upp för fler sorters företag då det blir mer flexibelt och mindre komplext enligt 
respondenterna Accounting Standards Board och The Institute of Chartered Accountants of 
Scotland. Dock tycker Association for Financial Professionals att dessa förändringar skapar 
ännu mer komplexitet. F. Hoffmann-La Roche Ltd anser att förändringarna tillför onödigt mycket 
administrativt då det borde räcka med interna och externa indikationer på att en säkring är 
ineffektiv. Fortsatt har Erste Group Bank AG angett att detta inte löser problemen vid 
användning av säkrade interna derivat då de riskhanteringsaktiviteterna avviker från testerna i 
säkringseffektivitets syfte. Respondenterna European Association of Public Bakns, Dutch 
Bankers Association och The French Banking Federation ser positivt på att säkringsrelationen 
endast behöver omfördelas då riskhanteringsgränserna har överträtts eller är på väg att 
överträdas. ACTEO, MEDEF & AFEP skriver att det är riskminskning som ska betonas och inte 
säkringseffektivitet, vilket är det egentliga målet med säkringseffektivitet. 
 

                                                
27 Erste Group Bank AG, Dexia, Accounting Standards Board, F.Hoffmann – La Roche Ltd, Autorité des 
normes comptables, RWE AG, The Institute of Chartered Accountants of Scotland, European Association 
of Public Banks, European Banking Authority, Dutch Bankers Association, Telefónica, Sonae, Deutsche 
Bank, The French Banking Federation, The Linde Group, European Banking Federation, ACTEO, 
MEDEF & AFEP, Association for Financial Professionals och BusinessEurope. 
28 Erste Group Bank AG, Dexia, F.Hoffmann-La Roche Ltd, RWE AG, The Institut of Chartered 
Accountants of Scotland, European Associations of Public Banks, Dutch Bankers Association, 
Telefónica, Sonae, The French Banking Federation, The Linde Group, European Banking Federation och 
ACTEO, MEDEF & AFEP. 
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Det andra området som en stor majoritet av respondenterna29 yttrar sig om är avsaknad av 
vägledning och några diffusa användningar av ord som bäddar för missuppfattningar. Exempel 
på ord eller följd av ord är ‘opartiska resultat’ (“unbiased result”) samt ‘mer än oavsiktlig 
resultatutjämning’ (“more than accidental offset”). Vidare betonar European Banking Authority 
att IASB bör tydliggöra att tillämpning av säkringseffektivitet tydligt måste vara dokumenterat. 

4.3.7 Fråga 7 – Omfördelning av en säkringsrelation 
a. Instämmer ni med att om en säkringsrelation misslyckas med att möta målen för 
säkringseffektivitet ska företaget vara tvungen att omfördela säkringsrelationen. Detta 
förutsatt att riskhanteringsmålen för säkringsrelationen inte ändras? Varför eller varför 
inte? Om inte, vilka förändringar rekommenderar ni och varför? 
Delfråga nummer sju innefattar omfördelning av säkringsrelationer där det enligt respondenterna 
mest råder förvirring och oklarheter. 
 
Som ovan nämndes är respondenterna30 på denna fråga eniga om saknad av vägledning i området 
vilket de anger leder till förvirring. Omfördelning är ett nytt område som är komplext vilket gör 
att många frågetecken tas upp i comment letters. Respondenterna31 vill främst att exempel på hur 
det ska göras ska finnas och speciellt tydliggöra när det är lämpligt att tillämpa omfördelning. 
De32 vill även få en tydligare uppfattning om vad skillnaden mellan omfördelning av en 
säkringsrelation och avbrytning av den är. The French Banking Federation och European 
Banking Federation vill även tydliggöra att detta mer är en riskhanteringsstrategisk fråga och 
inte en redovisningsfråga. Med det sagt så visar ändå många respondenter33 en positiv syn på 
förslaget. Vidare anser en stor del av respondenterna34 att det inte ska vara ett krav att omfördela 
säkringsrelationen, utan att företagen själva ska få välja om de vill tillämpa omfördelning av 
säkringsrelationen eller avbryta den. Flertalet respondenter35 skriver att med denna förändring så 
kan riskhanteringsstrategin reflektera i ett företags finansiella rapportering samt att länken till 

                                                
29 Dexia, Accounting Standards Board, Autorité des normes comptables, RWE AG, European 
Association of Public Banks, European Banking Authority, Dutch Bankers Association, Telefónica, 
Deutsche Bank, European Banking Federation och Association for Financial Professionals. 
30 Erste Group Bank AG, Accounting Standards Board, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Autorité des normes 
comptables, RWE AG, The Institute of Chartered Accountants of Scotland, European Association of 
Public Banks, European Banking Authority, Telefónica, Sonae, The French Banking Federation, ACTEO, 
MEDEF & AFEP, Association for Financial Professionals och BusinessEurope. 
31 Erste Group Bank AG, Accounting Standards Board, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Autorité des normes 
comptables, RWE AG, The Institute of Chartered Accountants of Scotland, European Association of 
Public Banks, Telefónica, Sonae, The Linde Group, ACTEO, MEDEF & AFEP, Association for Financial 
Professionals och BusinessEurope. 
32 Autorité des normes comptables, European Banking Authority, Telefónica och The French Banking 
Federation. 
33 Erste Group Bank AG, Dexia, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Dutch Bankers Association, The French 
Banking Federation och Association for Financial Professionals. 
34 Erste Group Bank AG, Dexia, Accounting Standards Board, Autorité des normes comptables, 
European Banking Authority, Dutch Bankers Association, Telefónica, Sonae, The French Banking 
Federation, The Linde Group, European Banking Federation, ACTEO, MEDEF & AFEP, Association for 
Financial Professionals och BusinessEurope. 
35 Dexia, RWE AG, The French Banking Federation, The Linde Group och BusinessEurope. 
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säkringsredovisning stärks. Vidare är meningarna skilda huruvida denna förändring är mer eller 
mindre komplex än dagens tillämpning då respondenterna, Dexia, The Institute of Chartered 
Accountants of Scotland och European Association of Public Banks, argumenterar både för att 
det innebär mer och mindre komplexitet. Ytterligare ett huvudbry bland respondenterna Autorité 
des normes comptables och Deutsche Bank är vilken riskhanteringsnivå som 
omfördelningsmålen ska syfta på, varje enskild säkringsrelation eller på globalnivå, detta kräver 
vidare tydlighet. 
 
b. Instämmer ni med att om ett företag förväntar sig att en säkringsrelation kan komma att 
missa målen för säkringseffektivitet i framtiden, kan företaget även förebyggande 
omfördela säkringsrelationen? Varför eller varför inte? Om inte, vilka förändringar 
rekommenderar ni och varför? 
Denna delfråga som handlar om förebyggande omfördelning av säkringsrelationer saknar tyvärr 
många respondenters36 svar då den ligger i skymundan från fråga 7a. 
 
Det som en stor del av kommentarerna avser är hur omfördelning av säkringsrelationer praktiskt 
ska fungera. Här ber speciellt några respondenter, The Institute of Chartered Accountants of 
Scotland, European Association of Public Banks samt Deutsche Bank, om vägledning medan 
flera respondenter37 ändå är positivt inställda. Med undantag från BusinessEurope som inte alls 
anser att det borde vara tillåtet. Accounting Standards Board anger att denna förebyggande 
omfördelning av säkringsrelation möjliggör en närmare relation mellan säkringsredovisning och 
riskhantering. Erste Group Bank AG och ACTEO, MEDEF & AFEP resonerar att om 
riskhanteringsstrategin kan hitta framtida förändringar borde denna möjlighet reflekteras i 
säkringsredovisningen. 

4.3.8 Fråga 8 – Avbryta säkringsredovisningen 
a. Instämmer ni att ett företag ska få avbryta eventuell säkringsredovisning endast då 
säkringsrelationen (eller en del av säkringsrelationen) upphör att möta det kvalificerande 
kriteriet (efter att ha tagit hänsyn till omfördelning av säkringsrelationen, om möjligt)? 
Varför eller varför inte? Om inte, vilka förändringar rekommenderar ni och varför? 
Denna fråga behandlar avbrytning av en säkringsrelation. 
 
En majoritet av respondenterna38 anser att en säkringsrelation ska avbrytas eller om möjligt, 
omfördelas då den inte längre uppfyller kraven för säkringseffektivitet. Genom kravet att avbryta 
(eller balansera om) en ineffektiv säkringsrelation anser respondenterna Accounting Standards 
Board, RWE AG samt ACTEO, MEDEF & AFEP att detta möjliggör reflektion av 
säkringsredovisningsstrategin i företags finansiella rapportering. I ett flertal comment letters är 

                                                
36 F. Hoffmann-La Roche Ltd, RWE AG, European Banking Authority, Dutch Bankers Association, 
Telefónica, KPMG IFRG Ltd, The French Banking Federation, The Linde Group, European Banking 
Federation och Association for Financial Professionals. 
37 Erste Group Bank AG, Dexia, Accounting Standards Board, Autorité des normes comptables och 
Sonae. 
38 Erste Group Bank AG, Dexia, Autorité des normes comptables, RWE AG, The Institute of Chartered 
Accountants of Scotland, European Bankning Authority, Telefónica, KPMG IFRG Ltd, The French 
Banking Federation, The Linde Group och ACTEO, MEDEF & AFEP. 
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däremot svaren negativa, då respondenterna39 anser att det borde vara frivilligt att avbryta eller 
balansera om en säkringsrelation. Flera respondenter40 anser även att detta ska vara frivilligt 
eftersom det är frivilligt att tillämpa själva säkringsredovisningen. Andra respondenter41 skriver 
att de fortfarande anser att det är oklart över vad omfördelning innebär (se fråga 7), därför tycker 
de sig inte riktigt kunna besvara frågan. Respondenterna42 vill även ha lite vägledning i frågan. 
Telefónica och The Linde Group anser specifikt att ordföljden ’förändring i företagets 
riskhantering’ (”change in enitity’s risk management”) ska tydliggöras då ordet ’förändring’ kan 
uppfattas på många sätt. En respondent, F. Hoffmann-La Roche Ltd, ställer frågan varför det ens 
behövs en restriktion i denna situation samtidigt som European Association of Public Banks 
(EAPB) anser att restriktionen är åt det regelbaserade hållet. 
 
Det är även några som anser att det kan vara svårt för ett företag med många säkringsaktiviteter 
att i praktiken tillämpa kontrollering av ineffektiva säkringsrelationer. Detta då företags 
riskhantering inte är kopplat med individuella säkringsrelationer enligt respondenterna The 
Institute of Chartered Accountants of Scotland, Dutch Bankers Association och European 
Banking Federation.  Vidare skriver Accounting Standards Board och European Banking 
Authority att det borde finnas krav på att lämna tydlig redovisning av 
säkringsredovisningsstrategin så de avbrutna säkringarna verkligen var ineffektiva. Medan de 
andra respondenterna RWE AG och Dutch Bankers Association inte anser att missbruk, så som 
”earnings management”, är något som IASB ska oroa sig för i detta avseende. 
 
b. Instämmer ni med att ett företag inte ska tillåtas att avbryta säkringsredovisning för en 
säkringsrelation som fortfarande uppfyller målet för riskhantering och strategi på grund 
av att den fortfarande möter alla kvalificerande kriterier? Varför eller varför inte? Om 
inte, vilka förändringar rekommenderar ni och varför? 
På denna delfråga har en stor majoritet av respondenterna43 inte svarat, möjligen då de anser att 
deras svar kan appliceras på båda delfrågorna utan att specifikt ange detta. Frågan handlar om det 
ska vara tillåtet att avbryta säkringsrelationer som fortfarande är effektiva och uppnår målen. 
 
Respondenten The French Banking Federation svarar är att det borde vara frivilligt att göra som 
företaget själv vill. Medan flera andra respondenter44 är av motsatt åsikt och instämmer med 
frågan och anser att det inte ska tillåtas att avbryta en välfungerande säkring. Vidare undrar 
respondenten F. Hoffmann-La Roche Ltd även här varför en specifik restriktion krävs om IASB 
strävar efter en principbaserad standard. En annan respondent, Autorité des normes comptables, 
undrar vilken riskhanteringsnivå detta ska tillämpas på; individuella säkringar eller 
företagsövergripande. Här har även respondenten The Institute of Chartered Accountants of 
                                                
39 Accounting Standards Board, European Association of Public Banks, Sonae, Deutsche Bank, 
Association for Financial Professionals och BusinessEurope. 
40 Dexia, RWE AG, Dutch Bankers Association, The Linde Group och European Banking Federation. 
41 Autorité des normes comptables, Telefónica, European Banking Federation och BusinessEurope. 
42 European Banking Authority, Telefónica, KPMG IFRG Ltd och Deutsche Bank. 
43 Dexia, RWE AG, European Association of Public Banks, European Banking Authority, Dutch Bankers 
Association, Telefónica, Sonae, Deutsche Bank, The Linde Group, European Banking Federation, 
Association for Financial Professionals och BusinessEurope. 
44 Erste Group Bank AG, Accounting Standards Board, Autorité des normes comptables, KPMG IFRG 
Ltd och ACTEO, MEDEF & AFEP. 
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Scotland uttryckt synpunkten om att det kan vara svårt för företag med många säkringsaktiviteter 
att realisera restriktionen som även tas upp i fråga 8a. 

4.3.9 Fråga 9 – Redovisning för säkringar värderade till verkligt värde 
a. Instämmer ni att en säkring, värderad till verkligt värde, ska ta upp vinst eller förlust 
från säkringsinstrumentet och den säkrade posten i övrigt totalresultat med den ineffektiva 
delen av vinsten eller förlusten överförd till resultaträkningen?  Varför eller varför inte? 
Om inte, vilka förändringar rekommenderar ni och varför? 
Delfrågan behandlar huruvida vinsten eller förlusten för en säkring värderad till verkligt värde 
ska presenteras som en post i det totala resultatet. Översiktligt sett så anser flertalet av 
respondenterna45 att detta inte ska anges i totalresultatet. 
 
Respondenternas argument och förklaringar till varför de inte anser att säkringens vinst eller 
förlust ska tas upp som en post i totalresultatet är många, men ändå relativt samlade. Undantaget 
är respondenterna The Linde Group och ACTEO, MEDEF & AFEP som inte alls anser sig förstå 
IASB:s logik bakom förslaget. En stor del av respondenterna46 anser att detta förslag inte tillför 
något mervärde till användaren gentemot dagens användning och är därför inte värt 
förändringen. Telefónica och KPMG IFRG Ltd uttrycker sig istället att detta förslag inte tillför 
någon förbättrad information. Många respondenter47 fortsätter här med att påpeka den utökade 
komplexitet för upprättare av finansiella rapporter som förslaget tillför samt även den dyra 
kostnaden för att förändra IT-systemen som krävs. Även respondenten ACTEO, MEDEF & 
AFEP undrar om förslaget är värt de höga kostnader som kommer att krävas vid implementation. 
Autorité des normes comptables och Telefónica ifrågasätter istället klarheten som förslaget 
minskar samt vad det har för relevans att föra in vinsten eller förlusten i det totala resultatet. 
Medan Erste Group Bank AG och Accounting Standards Board helt enkelt anser att säkringens 
vinst eller förlust inte bör visas i den finansiella rapporten. Däremot är det flera respondenter48 
som rekommenderar att den ineffektiva delen av säkringar ska presenteras detaljerat i noter i den 
finansiella rapporteringen. Som Dutch Bankers Association uttrycker sig underlättas inte 
användares förståelse av företags säkringsredovisningsstrategier om säkringars vinst eller förlust 
endast presenteras som en total summa. Respondenten Accounting Standards Board ber fortsatt 
IASB att förtydliga och ge principer på vad som ska anges i rapporten och vad som ska anges i 
noterna för att minska missförstånd. 
 
Det finns några respondenter som ställer sig på andra sidan och instämmer med förslaget; The 
Institute of Chartered Accountants of Scotland, European Banking Authority samt Deutsche 
Bank. European Banking Authority anger att genom att överföra den ineffektiva delen av 
                                                
45 Erste Group Bank AG, Dexia, Accounting Standards Board, Autorité des normes comptables, RWE 
AG, KPMG IFRG Ltd, The French Banking Federation, The Linde Group, Association for Financial 
Professionals och BusinessEurope. 
46 Dexia, Accounting Standards Board, F. Hoffamnn-La Roche Ltd, RWE AG, European Association of 
Public Banks, Dutch Bankers Association, Sonae, The French Banking Federation, The Linde Group, 
European Banking Federation och BusinessEurope. 
47 Dexia, F. Hoffmann-La Roche Ltd, European Association of Public Banks, Dutch Bankers Association, 
Telefónica, Sonae, KPMG IFRG Ltd, Deutsche Bank, European Banking Federation och BusinessEurope. 
48 Erste Group Bank AG, Dexia, Autorité des normes comptables, European Association of Public Banks, 
Dutch Bankers Association, KPMG IFRG Ltd och European Banking Federation. 
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säkringar till resultaträkning ges bättre information om förmågan av säkringen värderad till 
verkligt värde utanför balansräkningen. Respondenten Deutsche Bank anser att tillämpning av 
detta förslag är mer konsekvent med kassaflödes säkringsredovisning. Även om respondenterna 
F. Hoffmann-La Roche Ltd och Sonae inte instämmer med förslaget så tycker de att det är en 
förståelig förändring. Detta till skillnad från Accounting Standards Board, European Association 
of Public Banks och The French Banking Federation som rekommenderar att säkringars 
ineffektivitet ska upptäckas redan i resultaträkningen och således behövs endast 1-stegsprincipen 
istället för 2-steg som i förslaget. 
 
b. Instämmer ni med att vinsten eller förlusten på den säkrade posten hänförligt till den 
säkrade risken ska vara presenterad på en separat rad i finansiella rapporten? Varför eller 
varför inte? Om inte, vilka förändringar rekommenderar ni och varför? 
Respondenterna verkar tycka att denna delfråga är viktig och relevant jämfört med tidigare 
delfrågor. Detta för att alla respondenter har gett ett utförligt svar på frågan, med undantag för 
Sonae som inte svarat alls. 
 
Ett stort antal av respondenterna49 anger att de inte ser att detta förslag kommer att förbättra 
informationen i den finansiella rapporteringen. De anser att förslaget snarare kommer att 
otydliggöra rapporteringen och på så sätt minska användbarheten i och med den mer information 
som föreslås ska presenteras. Flertalet av respondenterna50 har identifierat att tillämpning av 
förslaget innebär i de flesta fall en ökning på många rader i finansiella rapporter vilket då främst 
är skälet till att rapportens klarhet minskas. Detta för att en separat rad för varje säkrings vinst 
eller förlust blir flera då företagen ofta använder en blandning av säkringsredovisningsstrategier 
vilka då behöver olika rader fortsätter respondenterna. Erste Group Bank AG och Dexia uttrycker 
sig även om en ökad komplexitet för upprättare av de finansiella rapporterna då detta förslag är 
mer tekniskt. 
 
Respondenterna har i många fall angett förslag och rekommendationer hur de själva anser att 
säkringens vinst eller förlust ska presenteras. Åsikterna skiljer sig åt till viss del, men några 
respondenter51 anser att detaljerna kring säkringarna och dess relationer ska beskrivas och finnas 
i noterna inte i själva rapporten. Som rekommendation har en stor del av respondenterna52 skrivit 
att en total summa av verkligt värderade säkringar korrigerade enligt vinst eller förlust borde tas 
upp med en rad i tillgångssidan eller en rad i skuldsidan kompletterat med detaljer i noterna. 
Accounting Standards Board är av en annan åsikt att en säkring inte alls ska korrigeras utifrån 
verkligt värderade säkrade posters vinst eller förlust och denna korrigering borde tas bort från 

                                                
49 Dexia, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Autorité des normes comptables, RWE AG, European Association 
of Public Banks, European Banking Authority, Dutch Bankers Association, Telefónica, Deutsche Bank, 
The French Banking Federation, The Linde Group, European Banking Federation, ACTEO, MEDEF & 
AFEP, Association for Financial Professionals och BusinessEurope. 
50 Dexia, Autorité des normes comptables, RWE AG, European Association of Public Banks, Telefónica, 
KPMG IFRG Ltd, The French Banking Federation, The Linde Group, European Banking Federation, 
ACTEO, MEDEF & AFEP och BusinessEurope. 
51 Erste Group Bank AG, Dexia, Dutch Bankers Association och Deutsche Bank. 
52 Erste Group Bank AG, Dexia, Autorité des normes comptables, European Association of Public Banks, 
Dutch Bankers Association, KPMG IFRG Ltd, The French Banking Federation, European Banking 
Federation och ACTEO, MEDEF & AFEP. 
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IAS 39. F. Hoffamnn-La Roche Ltd och BusinessEurope yrkar istället på ökad flexibilitet, att 
varje företag individuellt ska få bestämma vad som ska presenteras i balansräkningen och vad 
som ska tas upp i noterna. Medan RWE AG och The Institute of Chartered Accountants of 
Scotland anser att dessa poster inte möter kriterierna för en tillgång respektive en skuld och 
därav ska de inte presenteras som en separat post. Respondenten ACTEO, MEDEF & AFEP 
uppger att de förstår förslaget, men de instämmer inte i det då de är oroade för att rapporterna 
kommer att bli mer klottriga och otydliga med detta. Fortsatt är det tre respondenter som kort och 
gott anser att detta är ett bra förlag och de instämmer; Erste Group Bank AG, European Banking 
Authority och KPMG IFRG Ltd. 
 
c. Instämmer ni med att den länkade presentationen inte ska vara möjligt för säkringar 
värderade till verkligt värde? Varför eller varför inte? Om inte, vilka länkade 
presentationer borde vara tillåtna och hur ska det presenteras? 
Denna delfråga behandlar länkade presentationer som är ett sätt att presentera information 
tillsammans i balansräkningen för att visa vilket samband en specifik tillgång och skuld har. 
Vissa respondenter svarat med argument och förklaring medan andra endast konstaterar deras 
ståndpunkt. Respondenterna F. Hoffmann-La Roche Ltd och Sonae har dock inte svarat på denna 
delfråga. Medan Erste Group Bank AG skriver att förslaget inte rör deras bankverksamhet och 
därför heller inte vill kommentera i saken. 
 
En stor majoritet av respondenterna53 instämmer i denna delfråga och anser att det inte ska vara 
tillåtet att tillämpa länkad presentation av verkligt värderade säkringar. Ett argument till att 
länkad presentation inte ska vara möjligt kommer från RWE AG som anser att tillämpning endast 
skulle ge samma information som ges i noterna. Vidare anser Telefónica, KPMG IFRG Ltd och 
ACTEO, MEDEF & AFEP länkar mellan säkringarna och relationerna ska anges och beskrivas i 
noterna. Men även riskhanteringsstrategierna som tillämpas borde anges i här enligt Telefónica. 
Vidare skriver respondenten RWE AG att tillämpa länkad presentation av säkringar värderade till 
verkligt värde reducerar inte komplexiteten för upprättare. The Institute of Chartered 
Accountants of Scotland fortsätter att påpeka att det heller inte underlättar förståelsen eller ökar 
jämförbarheten för användare av finansiella rapporter. Respondenten European Banking 
Authority skriver att de instämmer i frågan utifrån de argument som anges i exposure draft. 
Respondenten The Linde Group anser att det inte ska vara möjligt med länkad presentation i 
detta fall då det enligt redovisningspolicy inte ska tas hänsyn till vissa specifika industrier vid 
generella redovisningsbestämmelser. De två respondenterna, Dexia och Accounting Standards 
Board, håller däremot inte med alla andra. De anser att länkad presentation av säkringar 
värderade till verkligt värde är bra i vissa situationer och att det då ökar förståelsen av den 
ekonomiska innebörden av transaktioner. 

                                                
53 Autorité des normes comptables, RWE AG, The Institute of Chartered Accountants of Scotland, 
European Association of Public Banks, European Banking Authority, Dutch Bankers Association, 
Telefónica, KPMG IFRG Ltd, Deutsche Bank, The French Banking Federation, The Linde Group, 
European Banking Federation, ACTEO, MEDEF & AFEP, Association for Financial Professionals och 
BusinessEurope. 
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4.3.10 Fråga 10 – Redovisning av tidsvärderade optioner av kassaflöde och 
verkligt värderade säkringar 

a. Instämmer ni att för säkringsposter relaterade till transaktioner, ska förändringen i 
verkligt värde av optionens tidsvärde ackumuleras i övrigt totaltresultat om klassificeras i 
enlighet med de generella kraven (t.ex. som en grund justering om aktiverad i en icke-
finansiell tillgång eller i resultaträkning när säkrade försäljningar påverkar 
resultaträkningen)? Varför eller varför inte? Om inte, vilka förändringar rekommenderar 
ni och varför? 
Denna fråga behandlar redovisning av tidsvärde av optioner med förslag att två typer av 
tidsvärde ska tillåtas; säkring relaterad till transaktion och säkring relaterad till period. 
Respondenten Deutsche Bank har inte lämnat svar i denna fråga. 
 
Åsikterna bland respondenterna är mycket skilda i denna fråga. De har lagt fram och tagit upp i 
många fall helt olika punkter och rekommendationer. Ett antal respondenter54 instämmer med 
förslaget att en transaktions relaterad säkringspost ska redovisa förändringen i verkligt värde av 
optionens tidsvärde och överföra värdet från totalresultatet direkt till resultaträkningen. 
Respondenterna Sonae och The Linde Group anser att förslaget angående period relaterad 
säkringspost som mer principbaserad är bra och vill införa detta. Erste Group AG skriver om ett 
instämmande i olika behandling av transaktions och period relaterade säkringar. Medan 
respondenten Accounting Standards Board anser att det tillför onödig komplexitet att skilja på de 
två tillvägagångssätten. Vidare instämmer några respondenter55 helt med förslaget utan vare sig 
argument eller förklaring till sin åsikt. F. Hoffmann-La Roche skriver att de vill ha mer 
principbaserade förslag och tillvägagångssätt. Vilket ett flertal respondenter56 även anser då de 
anger att förslaget tillför mer komplexitet och fler regler om konsekvenserna av redovisning av 
optioner. Vidare rekommenderar Accounting Standards Board att valet i föregående IAS 39 
angående relaterat till redovisning av tidsvärde av option borde tas bort helt. Respondenten 
Telefónica ber omen förenkling av detaljbehandling samt applikationsguiden för att kunna 
tillämpa förslaget bra. RWE AG och BusinessEurope ber även de om förtydligande vad gäller 
applicering på terminskontrakt57 vilket de anser borde vara tillåtet. Respondenten Autorité des 
normes comptables instämmer med förslaget att återvinna tidsvärderad option när 
säkringsrelationen påverkar den ekonomiska redogörelsen. RWE AG anser att det är bra att IASB 
försöker att anpassa optimala affärsbeslut med redovisning. Men de rekommenderar även IASB 
att använda DIG issue i US GAAP som ett ramverk för hantering av optioner. 
 
Respondenterna Erste Group AG, Dexia och Telefónica skriver att de starkt välkomnar detta 
förslag. Enligt The Institute of Chartered Accountants of Scotland så elimineras vissa praktiska 
problem vid applicering av detta förslag utan att gå in på mer detaljer. En föreslagen 
rekommendation är att det endast bör finnas ett tillvägagångssätt att om klassificeras 

                                                
54 Accounting Standards Board, Telefónica, Sonae, The French Banking Federation och The Linde 
Group. 
55 European Associatin of Public Banks, Dutch Bankers Association, KPMG IFRG Ltd och European 
Banking Federation. 
56 Dexia, F. Hoffmann-La Roche, RWE AG och ACTEO, MEDEF & AFEP. 
57 Överenskommelse att köpa utländsk valuta, aktier eller handelsvaror för leverans vid ett senare 
datum för ett visst pris. På engelska ”forward contract” (Business 2005). 
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tidsvärderade komponenter från totalresultatet till resultaträkningen från respondenterna The 
Institute of Chartered Accountants of Scotland samt ACTEO, MEDEF & AFEP. Respondenten 
Association for Financial Professionals avslutar med att be IASB att betrakta implementation av 
förslaget, något som kan väntas vara betungande i mindre företag. 
 
b. Instämmer ni att för säkrade poster relaterat till period, bör den del av det anpassade 
tidsvärde som avser nuvarande period föras över på rationell basis från ackumulerat 
totalresultat till resultaträkningen? Varför eller varför inte? Om inte, vilka förändringar 
rekommenderar ni och varför? 
Då detta är en delfråga har majoriteten av respondenterna58 endast svarat på den första delfrågan, 
a.  
 
Ett antal respondenter59 instämmer med förslaget utan att ange varför. Medan respondenten 
Autorité des normes comptables klargör att angående period relaterad säkringsrelation instämmer 
de att tidsvärde av optioner ska bli uppskjuten och amorterad på rationell basis över 
säkringsrelationen för att ordentligt kunna reflektera kostnaden av säkringarna. Erste Group AG 
skriver att de varmt välkomnar förslaget som tillåter att tillämpa optioner som säkringsinstrument 
till fullo. 
 
c. Instämmer ni att redovisningen av tidsvärderade optioner endast ska tillämpas i den 
utsträckning att tidsvärdet relateras till den säkrade posten (det vill säga det ’anpassade 
tidsvärdet’ fastställt genom värdering av en option som skulle ha kritiska villkor som exakt 
matchar den säkrade posten)? Varför eller varför inte? Om inte, vilka förändringar 
rekommenderar ni och varför? 
Samma respondenter som svarade på den förra delfrågan, b, svarade även på denna delfråga.  
 
Några respondenter60 anser att kravet på anpassat tidsvärde tillför komplexitet utan att skildra 
relationen mellan en säkrad post och säkringsinstrumentet ordentligt. De rekommenderar därför 
att först göra en kostnads- och intäktsanalys för att se om mer komplexitet är värt för att få 
förbättrad information. Vidare skriver Erste Group Bank AG, European Association of Public 
Banks och The French Banking Federation att kravet anpassat tidsvärde är svårt att applicera i 
praktiken och kravet kräver mer arbete innan det är möjligt. Respondenten Erste Group Bank AG 
rekommenderar förslaget att ett anpassat tidsvärde endast måste bestämmas om det inte finns en 
nära relation mellan villkoren för säkringsoptionen och den säkrade posten. Autorité des normes 
comptables ber IASB att vara konsekventa med begreppsanvändningen då både ”aligned time 
value” (anpassat tidsvärde) och ”hypothetical derivative” används och enligt respondenten 
betyder samma sak. Respondenten KPMG IFRG Ltd skriver att de instämmer i förslaget. 

                                                
58 Dexia, Accounting Standards Board, F. Hoffmann-La Roche Ltd, RWE AG, The Institute of Chartered 
Accountants of Scotland, European Banking Authority, Telefónica, Sonae, Deutsche Bank, The Linde 
Group, ACTEO MEDEF AFEP, Association for Financial Professionals och BusinessEurope 
59 European Association of Public Banks, Dutch Bankers Association, KPMG IFRG Ltd, The French 
Banking Federation och European Banking Federation. 
60 European Association of Public Banks, Dutch Bankers Association, The French Banking Federation 
och European Banking Federation. 
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4.3.11 Fråga 11 – Säkringar av en grupp av instrument 
Instämmer ni med kriterierna beträffande lämplighet för grupper av instrument som en 
säkrad post? Varför eller varför inte? Om inte, vilka förändringar rekommenderar ni och 
varför? 
Denna fråga handlar om lämpligheten, utifrån tre kriterier, gällande grupper av instrument som 
säkrade poster. Översiktligt sett är det två större punkter som respondenterna har kommenterat. 
 
Den ena punkten är att många respondenter61 instämmer i frågan och anser att de föreslagna 
kriterierna är bra. Flera respondenter62 välkomnar även starkt den nya möjligheten att säkra 
nettopositioner och fortsätter med att denna förändring reflektera företags riskhantering mycket 
bättre. Några respondenter63 påpekar den större flexibilitet som förslaget tillåter samt att det är 
mindre restriktivt och även förenklat jämfört med IAS 39. Andra respondenter64 tar upp sina 
skiljaktiga meningar om kriteriet för säkringsredovisning av kassaflöde. De anser inte att 
kassaflödet utanför balansräkningen påverkar resultaträkningen i samma period. Respondenten 
Association for Financial Professionals skriver att detta kriterium kan vara svårt att uppnå i 
tillverkningsföretag utan att ge närmare förklaring. 
 
Den andra punkten som många respondenter65 har svarat är att de anser att det är svårt att 
kommentera detta förlag då IASB inte har slutföljt diskussionerna om säkringsredovisning av 
öppna portföljer och makroredovisning. Detta eftersom beslutet om öppna portföljer och 
makroredovisning kommer att i så stor grad påverka detta förslag. Respondenterna Dexia och 
Accounting Standards Board ber IASB att utveckla ett ramverk för säkringsredovisning av öppna 
portföljer eftersom detta kommer att reflektera hur företag använder riskhantering och 
säkringsredovisningsstrategier i de finansiella rapporterna. RWE AG trycker på att det borde vara 
tillåtet med säkringsredovisning av öppna portföljer och makroredovisning just på grund av att 
det kommer reflektera verksamheten bättre. Vidare skriver respondenten European Banking 
Authority att det borde finnas ett krav att offentliggöra förändringar i riskhanteringsmålen som 
har en direkt påverkan på säkringsredovisningsaktiviteterna. 

4.3.12 Fråga 12 – Presentation  
Instämmer ni med att för en säkring av en grupp instrument med offsetting riskposition 
som påverkar olika poster i resultaträkningen (t.ex. i en nettopositionssäkring), att alla 
säkringsinstruments vinst eller förlust erkända i resultaträkningen bör vara presenterade 
på en separat rad från dem som är påverkade av de säkrade posterna? Varför eller varför 
inte? Om inte, vilka förändringar rekommenderar ni och varför? 
                                                
61 Autorité des normes comptables, RWE AG, European Banking Authority, Dutch Bankers Association, 
Telefónica, Sonae, Deutsche Bank, The Linde Group, European Banking Federation och Association for 
Financial Professionals 
62 Accounting Standards Board, European Association of Public Banks, The French Banking Federation 
och The Linde Group. 
63 Accounting Standards Board, KPMG IFRG Ltd, The French Banking Federation och ACTEO, MEDEF 
& AFEP. 
64 Autorité des normes comptables, Telefónica, KPMG IFRG Ltd och ACTEO, MEDEF & AFEP. 
65 Accountig Standards Board, F. Hoffmann-La Roche Ltd, The Institute of Chartered Accountants of 
Scotland, European Association of Public Banks, KPMG IFRG Ltd, Deutsche Bank, The French Banking 
Federation, The Linde Group och BusinessEurope. 
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Denna fråga handlar kort om huruvida presentation av vinsten eller förlusten av ett 
säkringsinstrument ska presenteras på en separat rad.  
 
Det är ett flertal av respondenterna66 som instämmer med detta förslag och anser att 
presentationen bör ske på en separat rad. Respondenterna RWE AG, Telefónica och The Linde 
Group fortsätter med att presentation på en separat rad är bra eftersom artificiell uppräkning av 
vinst eller förlust undviks vilket anges som positivt då resultaträkningen inte förvrängs av belopp 
som inte existerar. Några andra respondenter67 vill istället att presentationen av den totala 
förändringen av verkligt värde av säkringarna i balansräkningen, kompletterat med detaljer kring 
säkringsinstrumenten i noterna. European Association of Public Banks anser det istället vara mer 
effektivt att presentera säkringsinstruments vinst eller förlust som en rad i resultaträkningen med 
detaljer om säkringarnas effektivitet och påverkan i noterna. Respondenterna European Banking 
Authority och ACTEO, MEDEF & AFEP anser att det är mycket viktigt att användarna ska få 
tillgång till information om alla de effekter som säkringarna har som konsekvens, men detta ska 
finnas i noterna. Medan Sonae tycker att alla effekter av säkringsredovisningens påverkan ska 
presenteras med en rad i balansräkningen och en rad i resultaträkningen samt i noterna. Vidare 
instämmer respondenterna F. Hoffmann-La Roche Ltd och Deutsche Bank inte alls med förslaget 
utan anser istället att en nettopresentation som en rad i resultaträkningen borde tillämpas då det 
bättre reflekterar syftet och riskhanteringsstrategin för säkringsredovisning av grupper av 
instrument. European Association of Public Banks har en annan syn på saken och ställer frågan 
om det ger någon värdefull information för användare genom att presentera nettopositionens 
vinst eller förlust.  
 
Respondenten Dexia ber IASB att utveckla generella presentationsprinciper för att minska 
missförstånd. ACTEO, MEDEF & AFEP och BusinessEurope söker istället mer flexibilitet och 
att företagen själva ska få bestämma presentationens plats i resultaträkningen. Respondenten 
European Association of Public Banks avslutar sin kommentar med att ange att de inte tycker att 
de kan korrekt och fullständigt bedöma denna fråga innan IASB har beslutat om huruvida öppna 
portföljer får användas i säkringsredovisning.  

4.3.13 Fråga 13 – Upplysningar 
a. Instämmer ni med de föreslagna kraven för upplysning? Varför eller varför inte? Om 
inte, vilka förändringar rekommenderar ni och varför? 
Frågan behandlar huruvida företag ska lämna ut upplysningar bland annat om deras 
riskhanteringsstrategi och hur den appliceras för att hantera risker. 
 
Bland respondenterna68 är det många som instämmer med de föreslagna krav som ska uppfyllas 
och presenteras som upplysningar. Men det är även ett flertal respondenter69 som anser att med 

                                                
66 Erste Group AG, Accounting Standards Board, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Autorité des normes 
comptables, RWE AG, The Institute of Chartered Accountants of Scotland, European Banking Authority, 
Dutch Bankers Association, Telefónica, The French Banking Federation, The Linde Group, European 
Banking Federation och Association for Financial Professionals. 
67 F. Hoffmann-La Roche Ltd, RWE AG, KPMG IFRG Ltd och The French Banking Federation. 
68 Erste Group Bank AG, Dexia, Autorité des normes comptables, The Institute of Chartered Accountants 
of Scotland, European Association of Public Banks, European Banking Authority, Dutch Bankers 
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detta förslag går IASB emot sitt mål att skapa en mer principbaserad standard och 
tillvägagångssätt eftersom förslaget kan liknas vid en checklista med punkter som ska göras. 
Några respondenter70 anser att det är mycket viktigt med transparens och att presentera relevanta 
upplysningar i finansiella rapporter. Dessa respondenter anser även att det är mycket viktigt med 
länken mellan företags säkringsredovisning och riskhanteringsstrategi vilken användare ska 
upplysas om. European Association of Public Banks och European Banking Federation anser att 
det är viktigt med upplysningar dock tycker de inte att företag ska behöva presentera 
riskhanteringsstrategier om dessa inte påverkar säkringsredovisningsaktiviteter. Vidare är ett 
större antal respondenter71 oroade över att lämna känslig affärsmässig information som förslaget 
anger eftersom detta försvagar företags konkurrenskraft. 
 
En stor andel respondenter72 har identifierat en ökad arbetsbörda för upprättare av finansiella 
rapporter samt en mer kvantitativ procedur då information för varje typ av risk och 
säkringskategori krävs. Detta ger i sin tur en stor ökad mängd data i de finansiella rapporterna 
och överöser användare med för mycket information skriver BusinessEurope. Fortsatt skriver 
respondenterna Dutch Bankers Association, Deutsche Bank och European Banking Federation 
att de rekommenderar att IASB ska ta bort de kvantitativa kraven, det vill säga paragraf 45, 46, 
49-52. Medan Erste Group Bank vill ha mer vägledning angående kravet i paragraf 52 för att 
kunna förstå och tillämpa det. Respondenten Deutsche Bank påpekar att riskhantering är 
dynamiskt och förändras kontinuerligt vilket gör att användarna endast får begränsad information 
om riskhanteringen på balansdagen. De ställer frågan om det då verkligen är värdefull 
information för användare? 
 
b. Vilka andra upplysningar tror ni skulle ge användbar information (antingen tillägg eller 
istället för de förslagna upplysningarna) och varför? 
Denna delfråga som rör ytterligare förslag och förbättringar från respondenterna angående 
upplysningar saknar svar från några respondenter73 medan Erste Group Bank AG anger att dem 
inte har några ytterligare förslag. 
 
Det som majoriteten av respondenterna74 tar upp i sina comment letters är kopplingen till IFRS 7. 
De skriver att IASB måste avstämma den påverkan detta förslag har på IFRS 7 samt tydliggöra 

                                                                                                                                                       
Association, Sonae, KPMG IFRG Ltd, The Linde Group, Europeam Banking Federation och ACTEO, 
MEDEF & AFEP. 
69 Accounting Standards Board, RWE AG, The Institute of Chartered Accountants of Scotland, Dutch 
Bankers Association, The French Banking Federation och ACTEO, MEDEF & AFEP. 
70 Autorité des normes comptables, RWE AG, European Banking Authority, Sonae, The Linde Group och 
BusinessEurope. 
71 F. Hoffmann-La Roche Ltd, RWE AG, Telefónica, The Linde Group, ACTEO, MEDEF & AFEP, 
Association for Financial Professionals och BusinessEurope.  
72 Accounting Standards Board, RWE AG, European Association of Public Banks, Dutch Bankers 
Association, Sonae, Deutsche Bank, The French Banking Federation, European Banking Federation, 
ACTEO, MEDEF & AFEP och BusinessEurope. 
73 Autorité des normes comptables, RWE AG, Telefónica, Sonae och Association for Financial 
Professionals. 
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interaktionen dem emellan. KPMG IFRG Ltd skriver istället att IFRS 7 är för smal för att även 
innefatta säkringsredovisningsaktiviteter därför är det bra att det täcks av detta förslag. Medan 
European Association of Public Banks, Dutch Bankers Association och European Banking 
Federation skriver att de inte fullt ut kan bedöma i denna fråga innan fas II är klar på grund av 
förslagen där i om länken mellan säkringsredovisning och riskhantering. F. Hoffmann-La Roche 
Ltd ber IASB att först i praktiken prova om dessa upplysningar faktiskt ger värdefull information 
till användare innan det sätts i verket. 
 
Som rekommendation har några respondenter75 uttryckt sin vilja att förslaget ska vara mer 
flexibelt så att företag korrekt ska kunna presentera sina riskhanteringsstrategier. Respondenten 
KPMG IFRG Ltd föreslår ett nytt krav där företagen ska presentera hur de fastställer 
effektivitetskrav, vilka krav som tillämpas samt hur det testas för varje säkringsrelation. 
European Banking Authority rekommenderar kravet att företagen ska presentera om det skett 
några förändringar i deras riskhanterings mål. Några respondenter76 har även angett att de skulle 
vilja se paragraf 44-52 i en applikationsguide istället för i standarden eftersom detta bland annat 
ger en mer principbaserad standard. 

4.3.14 Fråga 14 – Redovisnings alternativ till säkringsredovisning 
Instämmer ni att om det är i enlighet med ett företags verkligt värde-baserad 
riskhanteringsstrategi att redovisning av derivatinstrument ska tillämpas på kontrakt som 
kan regleras netto med kontant som ingåtts för och fortsätter hållas i syftet att mottagande 
eller leverans av en icke-finansiell post i enlighet med ett företags förväntade inköp, 
försäljning eller användning? Varför eller varför inte? Om inte, vilka förändringar 
rekommenderar ni och varför? 
Denna fråga behandlar redovisning av derivata instrument. Respondenterna European 
Association of Public Banks, Dutch Bankers Association och Deutsche Bank har inte angett 
något svar på denna fråga. Respondenten Erste Group Bank AG skriver endast att detta inte berör 
deras bransch. Medan The Institute of Chartered Accountants of Scotland konstaterar att detta är 
en industrispecifik fråga och ställer frågan varför den ens tas upp i exposure draft som endast ska 
behandla generell redovisning. 
 
Utöver det är det ett antal respondenter77 som instämmer med IASB:s förslag, dock med ett 
flertal kommentarer och frågetecken. De två respondenterna RWE AG och ACTEO, MEDEF & 
AFEP påpekar att de välkomnar IASB:s förenkling och deras arbetsmöda de lagt ned i förslaget. 
I samma anda ber respondenterna F. Hoffmann-La Roche Ltd, Autorité des normes comptables 
och The Linde Group IASB att undersöka förslaget samt omständigheterna runt det mer. Några 

                                                                                                                                                       
74 Accounting Standards Board, F. Hoffmann-La Roche Ltd, The Institute of Chartered Accountants of 
Scotland, European Baking Authority, KPMG IFRG Ltd, The French Banking Federation och The Linde 
Group. 
75 European Association of Public Banks, Dutch Bankers Association, The French Banking Federation, 
European Banking Federation och ACTEO, MEDEF & AFEP. 
76 The Linde Group, ACTEO, MEDEF & AFEP och BusinessEurope. 
77 Erste Group Bank AG, Accounting Standards Board, European Banking Authority, Sonae, The French 
Bnaking Federation, The Linde Group och Association for Financial Professionals. 
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respondenter78 medger att de tror att detta förslag kommer att lösa några praktiska problem med 
redovisningen. Medan The Linde Group istället anser att förslaget inte är tillräckligt bra för att 
ordentligt kunna reflektera redovisnings komplexitet för handelsvarurisker. Även respondenten 
Authorité des normes comptables ifrågasätter förslagets verkliga användbarhet. Fortsatt söker 
European Banking Authority vidare vägledning i frågan. Några respondenter79 undrar även om 
detta förslag är obligatoriskt eller endast ett val som företaget kan välja att tillämpa eftersom 
detta inte framgår. Respondenten KPMG IFRG Ltd har åsikten att förslaget är mycket restriktivt 
och bland annat därför inte borde vara obligatoriskt. Fortsatt skrivs det av respondenterna 
Autorié des normes comptables och KPMG IFRG Ltd att de anser att förslaget i sig är mycket 
otydligt. Några respondenter, Autorité des normes comptables, Telefónica och BusinessEurope, 
tar upp att de anser att vissa problem som konsekvens av ”own us”-undantaget inte än har tagits 
upp under bedömning av IASB och uppmanar en vidare undersökning i ämnet. 

4.3.15 Fråga 15 – Redovisning av kreditrisker med kreditderivat 
a. Instämmer ni att alla de tre alternativa redovisningsmetoder (förutom 
säkringsredovisning) för att redovisa säkringar av kreditrisk med kreditderivat skulle 
tillägga onödig komplexitet för redovisning av finansiella instrument? Varför eller varför 
inte? 
Delfrågan som egentligen endast frågar om respondenterna anser att de tre föreslagna alternativa 
redovisningsmetoder skulle addera onödig komplexitet i viss situation har tolkats något 
annorlunda av de flesta. En stor del av respondenterna80 har nämligen inte tagit hänsyn till 
uppdelningen i två delfrågor, a och b, utan har svarat som en fråga. Sonae angav som svar ”ingen 
kommentar” med förklaringen att frågan endast berör finansiella institut. 
 
Det som respondenterna tar upp sina comment letters är generellt sett inte huruvida de föreslagna 
alternativen är bra eller förbättring av dem. Istället tar respondenterna upp sina åsikter om 
säkringsredovisning av kreditrisker framförallt med metoden credit default swap (CDS). Ett 
flertal respondenter81 skriver att inte tillåta CDS i säkringsredovisning av kreditrisker påvisar 
motsatsen till det syfte som exposure draft är utformat efter med praktisk riskhantering och att 
främja länken mellan riskhantering och säkringsredovisning. Dexia och F. Hoffmann-La Roche 
Ltd anser att IASB inte endast kan ge argumentet att det är svårt att isolera och mäta kreditrisker 
i och med att inte tillåta tillämpning av CDS. Erste Group Bank AG undrar om inte CDS tillåts 
hur fungerar då komponent av verkligt värderade optioner eftersom tillvägagångssättet är 
liknande. Respondenten rekommenderar sedan IASB att ta bort förbudsparagrafen mot 
tillämpning av CDS. 
 

                                                
78 Dexia, Accounting Standards Board, Autorité des normes comptables och The French Banking 
Federation. 
79 Autorité des normes comptables, RWE AG, ACTEO, MEDEF & AFEP och BusinessEurope. 
80 Erste Group Bank AG, Dexia, Accounting Standards Board, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Autorité des 
normes comptables, RWE AG, The Institute of Chartered Accountants of Scotland, European Association 
of Public Banks, European Banking Authority, Telefónica, Sonae, KPMG IFRG Ltd, The Linde Group, 
ACTEO MEDEF AFEP, Association for Financial Professionals och BusinessEurope. 
81 Erste Group Bank AG, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Autorité des normes comptables, European 
Association of Public Banks, Telefónica och Deutsche Bank. 
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Accounting Standards Board och F. Hoffmann-La Roche Ltd skriver att de inte alls anser att det 
speciellt borde vara ett förbud mot säkringsredovisning av kreditrisker, de förstår inte 
undantaget. Ett större antal respondenter82 anser att så länge den potentiella säkringen uppfyller 
kraven för säkringsredovisning och följer företagets riskhanteringsaktiviteter borde det vara 
tillåtet att säkra kreditrisker. 
 
Respondenterna The Institute of Chartered Accountants of Scotland och Deutsche Bank är de två 
som direkt svarar på delfrågan med att de instämmer med IASB att förslaget skulle tillägga 
komplexitet. Ett flertal respondenter83 anser att de tre förslagen IASB har kommit med är dåliga, 
komplicerade och regelbaserade. RWE AG, European Association of Public Banks och 
BusinessEurope fortsätter med att skriva att ett förbud mot säkringsredovisning av kreditrisker är 
en regelbaserad åtgärd. European Banking Authority uttrycker sig oroande över att de tror att 
IASB har gjort en dålig och ytlig undersökning och framställande av alternativa 
redovisningsmetoder för kreditrisker. The Institute of Chartered Accountants of Scotland ger 
IASB rekommendationen att arbeta tillsammans med företag som tillämpar denna typ av 
säkringsredovisning för att kunna hitta bästa möjliga lösning. Respondenten European 
Association of Public Banks skriver att om inte CDS blir en tillåten metod föredrar de alternativ 
nummer 3. 
 
b. Om inte, vilka av de tre alternativa redovisningsmetoder som styrelsen har övervägt i 
paragraferna BC226-BC246 ska styrelsen fortsätta utveckla och vilka förändringar till det 
alternativet skulle ni rekommendera och varför? 
Denna delfråga har ett tunt antal respondenter84 enskilt svarat på. Även här rör sig 
kommentarerna mycket om tillämpning av CDS som kreditderivat. 
 
Respondenterna Dutch Bankers Association och European Banking Federation skriver mycket 
lika om att de anser det oförståeligt att CDS anses vara trovärdig som källa av information för 
värdering av verkligt värderade kreditrisker av finansiella instrument men inte som tillämpning 
som finansiellt instrument. The French Banking Federation är av åsikten att säkringsredovisning 
borde tillåtas oavsett säkrings typ så länge säkringens effektivitet kan påvisas relaterat till CDS. 
Respondenten Deutsche Bank avslutar med att konstatera att om inte CDS tillåts för tillämpning 
vid säkringsredovisning, men annars så föredrar respondenten alternativ 3. 

4.3.16 Fråga 16 – Ikraftträdande och övergång 
Instämmer ni med de föreslagna övergångsbestämmelserna? Varför eller varför inte? Om 
inte, vilka förändringar rekommenderar ni och varför? 
Denna sista fråga berör hur övergången från tillämpning av IAS 39 till applicering av IFRS 9 ska 
gå till och när IFRS 9 ska träda i kraft. 
 

                                                
82 Accounting Standards Board, RWE AG, Telefónica, KPMG IFRG Ltd, The Linde Group, ACTEO, 
MEDEF & AFEP, Association for Financial Professionals och BusinessEurope. 
83 Autorité des normes comptables, Dutch Bankers Association, KPMG IFRG Ltd, The French Banking 
Federation, The Linde Group och European Banking Federation. 
84 Dutch Bankers Association, Deutsche Bank, The French Banking Federation och European Banking 
Federation. 
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Nästan alla respondenter85 håller med om att en prospektiv applicering av den nya standarden ska 
tillämpas eftersom det både är enklast praktiskt sett samt att detta undviker för mycket 
efterklokhet. Med prospektiv applicering menas att företagen inte behöver ändra sina finansiella 
rapporter bakåt i tiden utan endast framåt i tiden efter ikraftträdandet. Det är dock endast 
respondenterna Accounting Standards Board, European Banking Authority och The Linde Group 
som instämmer med det föreslagna ikraftträdande datum, 1 januari 2013. En stor del av 
respondenterna86 anser nämligen att det datum är helt orealistiskt för de förändringar som denna 
standard innebär för företag, speciellt när standarden inte ens är färdig nu. The Institute of 
Chartered Accountants of Scotland påpekar även att det är bättre att hålla högsta möjliga kvalitet 
på standarden istället för att skynda igenom besluten. Respondenterna KPMG IFRG Ltd och The 
French Banking Federation anser att tillämpning av IFRS 9 inte borde vara obligatorisk förrän 3-
5 år efter införandet av den. Något som flertalet respondenter87 tar upp är att de tre faserna i 
IFRS 9 alla hänger ihop och borde träda i kraft samtidigt. Medan Deutsche Bank ber IASB att 
betrakta vilka konsekvenser som kan uppkomma genom att övergångarna till de olika faserna i 
dagsläget inte kommer att ske simultant. Åsikterna vad gäller tillåtelse om tidig applicering av 
standarden går isär. Respondenterna Autorité des normes comptables, KPMG IFRG Ltd och The 
French Banking Federation anser att tidig applicering inte bör vara tillåten eftersom detta 
underminerar jämförbarheten mellan år och mellan företag. Andra respondenter88 anser istället 
att det borde vara tillåtet för att det kommer att ta en period för upprättare av finansiella rapporter 
att förändra sitt arbete. Telefónica vill istället bara tillåta tidig applikation för första gångs 
tillämpare eftersom de anser det onödigt för företag nya för standarden att lära sig först de gamla 
reglerna och sedan byta till de nya. Medan European Banking Federation menar på att om tidig 
applicering av IFRS 9 förbjuds måste något alternativ ges om ett företag redan har applicerat fas 
1. 
 
Respondenten KPMG IFRG Ltd ber IASB att utveckla hur övergång för fortsatta 
säkringsrelationer eftersom detta inte beskrivs. Fortsatt ber European Association of Public 
Banks och ACTEO, MEDEF & AFEP om mer vägledning och mer tydlighet kring förfarandet 
vid övergången från IAS 39 till IFRS 9. De anser även att övergången inte bör vara så restriktiv. 
 

                                                
85 Erste Group Bank AG, Dexia, Accounting Standards Board, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Autorité des 
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5 Analys 
I detta kapitel har vi knutit an det som skrivits i den teoretiska referensramen med det som 
skrivits i den empiriska delen av studien. Analysen är skriven i löpande text utifrån frågorna i 
empirin för att underlätta förståelsen samt tydliggöra den röda tråden mellan teori och empiri. 
 
Första frågan i IASB:s exposure draft berör som bekant själva målet med säkringsredovisningen. 
De flesta respondenter är överens med IASB att målet med säkringsredovisningen bör vara att 
den skall spegla företagens riskhanteringsstrategier. På detta sätt kommer det bli lättare för 
intressenter att se hur företagen arbetar med risker vid genomläsning av finansiella rapporter. 
IASB anser att enbart risker som kan påverka företagens vinster och förluster bör vara 
kvalificerade för att säkras mot. Ett stort antal av respondenterna anser att detta inte är något bra 
då det finns risker som företag utsätts för som kanske inte direkt har någon koppling till 
resultaträkningen utan kan påverka ett företag på många andra sätt. Trots att respondenterna 
välkomnar faktumet att IASB vill introducera en standard som är mer principbaserad finns det en 
del funderingar kring kopplingen mellan säkringsredovisningen och riskhanteringsstrategier. En 
del respondenter anser att även om det är bra med en säkringsredovisning som är kopplad till 
riskhanteringsstrategier som ett företag tillämpar så kan det ge upphov till att 
riskhanteringsstrategier ständigt förnyas för att skapa konstgjorda kopplingar till 
säkringsredovisningen. Sammanfattningsvis kan det sägas att respondenterna i överlag är 
tillfreds med det mål som IASB vill att säkringsredovisningen skall ha men det finns en del 
åsikter som ändå manar till viss försiktighet att ha säkringsredovisningen så starkt kopplad till 
riskhanteringsstrategierna.  
 
I fråga nummer två föreslår IASB att finansiella instrument som inte utgör derivat värderade till 
verkligt värde via resultaträkningen skall få användas som säkringsinstrument. Detta förslag är 
bland respondenterna väldigt välkommet. IASB skriver i sin exposure draft att det ska vara 
lättare för företag att tillämpa säkringsredovisning vilket de anser skulle underlättas genom att 
tillåta fler instrument att användas som säkringsinstrument. Respondenterna tycker det här 
förslaget är bra och helt ligger i linje med att skapa en mer principbaserad standard. Vissa 
respondenter tycker dock att IASB hade kunnat driva det lite längre och även tillåta ännu fler 
instrument. Kravet att det är värderat till verkligt värde via resultaträkningen tycker en del 
respondenter bör slopas för att ytterligare underlätta för företag att hitta instrument som kan 
användas som säkringsinstrument. Till skillnad från den första frågan där respondenterna manade 
IASB till försiktighet i utformandet av relationen mellan säkringsredovisning och 
riskhanteringsstrategier är det snarare tvärtom i denna fråga. IASB vill tygla företagen något 
genom att inte tillåta alltför många instrument medan respondenterna vill att IASB ska lätta på 
kraven ännu mer än vad de föreslår.  
 
Likt responsen på de två tidigare frågorna så håller respondenterna med IASB i väldigt stor 
utsträckning när det kommer till den tredje frågan i exposure draft som berör huruvida derivat får 
betraktas som säkrade poster.  Styrelsen i IASB tycker att det bör göras lättare för företag att 
hantera risker från flera olika håll på ett enklare sätt i säkringar. Eftersom företag exempelvis 
ofta utsätts både valutarisker och ränterisker ska de kunna skapa säkringar som hanterar båda 
riskerna på samma gång. Respondenterna tycker detta förslaget är väldigt bra då det ger 
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ytterligare möjligheter för anpassning av ens riskhanteringsstrategier och skapar förutsättningar 
för standarden att bli mer principbaserad.  
 
När det kommer till fråga nummer fyra är respondenterna i likhet med de andra frågorna 
förhållandevis eniga med de förslag som IASB proponerar, dock går vissa respondenters åsikter 
isär något mer i denna fråga. Mycket av den positiva responsen i denna sakfråga som berör 
klassificering av riskkomponenter som säkrade poster handlar om att företagen uppskattar att de 
nu kommer att få fler möjligheter att hantera individuella risker. Eftersom IASB arbetar med att 
skapa en mer principbaserad standard som inte styrs fullt lika mycket av regler, så kommer 
specifikationerna på hur dessa typer av säkringar inte bli lika detaljerade vilket en del 
respondenter påpekar. Det finns en viss oro bland respondenterna att värderingen och 
redovisningen av riskkomponenterna kommer att variera eftersom det inte finns något tydligt 
regelverk. Men samtidigt tycker en del respondenter att kraven fortfarande i alltför stor 
utsträckning är regelbaserade då exempelvis inflation inte får tas med som en riskkomponent. 
Rent sammantaget tycker ändå respondenterna att förslaget är positivt. Genom att ge företagen 
mer makt och möjligheter att hantera individuella risker. Mat och råvarupriser är något som tas 
upp som risker som tidigare varit svåra att hantera i och med det regelverk som IAS 39 hade, 
men som nu antas bli lättare att handskas med. Dock verkar det som om denna ändring i största 
del uppskattas hos företag som handlar med stora kvantiteter såsom mat medan banker anser att 
denna ändring inte tillför dem särskilt mycket.   
 
Den femte frågan i IASB exposure draft handlar också likt de tidigare frågorna om tillåtelsen av 
fler säkringsinstrument. IASB skriver om att de vill tillåta en så kallad “layer component” 
(skiktkomponent) som ett säkringsinstrument. Respondenterna är positiva till detta förslag. 
Precis som IASB säger så vill de minska osäkerheten kring de säkrade objekten och det är precis 
dessa ändringar som respondenterna välkomnar. Genom att kunna säkra nominella delar av ett 
objekt så kommer detta att stärka och förbättra möjligheterna att visa på riskhanteringen i 
företagens finansiella rapporter. Dock riktas en del kritik mot IASB i och med att de inte anser 
att säkringsförhållanden där optioner ingår får betraktas som säkringsinstrument. Mycket av 
kritiken bygger på att respondenterna önskar se en principbaserad standard medan denna 
förändring som IASB proponerar snarare rör sig åt det regelbaserade hållet. Det finns en liten 
skara av respondenter som tycker att detta förslag är bra då det gör att länkningen mellan 
säkringsredovisningen och riskhanteringen hos företagen ökar men majoriteten tycker ändå att 
förslaget är dåligt. De anser kort och gott att detta skapar begränsningar i säkringsredovisningen 
hos sina företag och därmed också möjligheterna att ytterligare säkra sig mot de risker som finns 
på marknaden. 
 
Ett välkommet förslag från IASB berör det så kallade effektivitetskravet vilket behandlas i fråga 
sex. Det finns som bekant ett krav i IAS 39 som berör effektiviteten på en säkring. Om en 
säkring inte betraktas som tillräckligt effektiv så var den tvungen att avslutas. Enligt IAS 39 ska 
tester på säkringen göras både retrospektivt och presumtivt vilket i jämförelse med det nya 
förslaget gjorde det en aning svårare att säkra diverse poster. Det nya förslaget säger att inga 
retrospektiva tester behövs göras vilket respondenterna påpekar och tycker är väldigt bra. Det här 
förslaget är helt i linje med målet att nå en mer principbaserad standard. Dock finns det några 
oklarheter som några respondenter belyser. De anser att reglementet för denna del är något 
diffust och att det egentligen inte finns några vägledande instruktioner för hur detta egentligen 
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ska tillämpas. De menar på att fokus flyttas från säkringsredovisningens egentliga syfte vilket är 
riskminimering till effektivitet.  
 
Respondenterna är även inne på samma linje när det kommer till fråga nummer sju och åtta som 
behandlar omfördelningen av ett säkringsförhållande och avslutande av säkringsförhållanden. 
Om ett säkringsförhållande inte ansågs uppfylla de effektivitetskrav som fanns var säkringen 
tvungen att avslutas. Det nya förslaget från IASB skulle i detta fall innebära att ett 
säkringsförhållande kan förhandlas om istället för att avslutas. Detta förslag har tagits emot med 
en del frågetecken från respondenterna. Precis som den förra frågan menar respondenterna att det 
saknas en del vägledning i hur det hela ska gå till rent praktiskt. Respondenterna tycker även att 
skillnaden mellan ett avslutande av en säkringsrelation och en omfördelning kanske inte är så 
stor och att en tydligare linje egentligen bör dras där emellan. I övrigt är respondenterna positiva 
till även denna förändring. Någonting som inte tas emot med samma enhälliga entusiasm är 
faktumet att IASB vill göra det något svårare att avsluta säkringar. En del respondenter tycker 
det låter rimligt att säkringsförhållanden endast ska få avbrytas när kraven för 
säkringseffektivitet inte längre uppfylls, medan andra tycker tvärtom. De anser att makten att 
besluta över huruvida en säkringsrelation ska få avbrytas bör ligga hos de enskilda företagen och 
inte i reglementet. Dessa åsikter bygger på att säkringsredovisning är en frivillig aktivitet och 
därmed bör även makten att avsluta säkringar bör ligga hos de som ursprungligen initierade 
säkringen. 
 
IASB ansåg när de började sitt arbete med IFRS 9 att det fanns några redovisningsmässiga 
problem med IAS 39 som behövde rättas till. Själva redovisningen av säkringar kunde emellanåt 
hamna i både balansräkningen och i resultaträkningen vilket skapade en obalans. Nu vill IASB 
åtgärda detta genom att bland annat ha en post i resultaträkningen som redovisar vinster eller 
förluster relaterade till säkringar värderade till marknadsvärde. I fråga nio tycker majoriteten av 
respondenterna tycker inte att detta förslag är speciellt bra. Motiven bakom dessa åsikter handlar 
mycket om att implementeringskostnaderna för att få med redovisningen av säkringsinstrument i 
resultaträkningen i finansiella rapporter är ganska hög. De anser att relevansen av denna åtgärd 
kan ifrågasättas och därmed huruvida den verkligen är nödvändig. De anser klarheten i de 
finansiella rapporterna blir lidande och detta är inte positivt. Fråga tio i exposure draft berör 
redovisningen av optioner där respondenterna är inne på samma spår som i föregående fråga och 
ställer sig lite tveksamma till den. De anser att hela förslaget som tillåter två olika typer av 
optioner med tidsvärde bidrar till en ökad komplexitet vilket inte är positivt. En respondent anser 
till och med att förslaget bör tas bort ur IFRS 9.  
 
Som vi har nämnt är det huvudsakliga syftet med IFRS 9 att göra det enklare för företag med 
säkringsredovisning, det ska finnas fler sätta att göra det på. Fråga elva av IFRS 9 handlar om att 
IASB vill tillåta tillämpare av standarden att skapa säkringar som består av flera olika 
säkringsinstrument. På detta sätt garderar företag sig mot fler risker på marknaden än jämfört 
med säkringar som endast utgörs av ett instrument. Sammantaget är reaktionerna på detta förslag 
positiva. Detta möjliggör verkligen att företag kan säkra sig mot flertalet risker med en enda 
säkring. Vilket i annat fall hade krävt flera olika typer av säkringar. Det här förslaget är precis 
som många andra i exposure draft i linje med att skapa en mycket mer principbaserad standard.  
 
 



 

46 

Fråga tolv i exposure draft handlar om huruvida redovisningen av grupper av säkringsinstrument 
som påverkar olika poster i resultaträkningen bör presenteras på en separat rad i 
resultaträkningen. Respondenterna är egentligen uppdelade i två läger i denna angelägenhet. En 
del tycker att detta förslag är rimligt då en sådan post skulle eliminera eventuella förvrängningar 
i resultaträkningen medan andra anser att förslaget är bra men att en sådan presentation istället 
bör ske i noterna.  
 
IASB har valt att i exposure draft ha med några punkter som tenderar till att bli något mer 
regelbaserade. I den trettonde frågan vill styrelsen att företag bland annat ska lämna diverse 
upplysningar angående deras riskhanteringsstrategier. En del respondenter finner detta 
acceptabelt medan en del tycker att detta just går emot själva kärnan i standarden, nämligen att 
den skall vara mer principbaserad. Det finns de som även tycker att riskhanteringsstrategier 
exponerar affärshemligheter vilket kan innehålla en del känslig information som företag ogärna 
delar med sig av.  
 
Den fjortonde frågan i IASB:s förslag rör redovisningsalternativ till säkringsredovisning. Denna 
fråga är den fråga som flest respondenter inte svarat på. I huvudsak anser respondenterna att 
IASB träffar lite fel med denna fråga. Denna del berör främst icke-finansiella poster såsom 
handelsvaror och eftersom alla företag inte har verksamheter där handelsvaror ingår anser många 
att frågan inte bör ställas.     
 
Den näst sista frågan, fråga femton, i exposure draft har vi valt att inte behandla i analysen 
eftersom frågan egentligen inte behandlar något nytt. IASB skriver mer kring komplexiteten 
kring säkringar när det kommer till krediter vilket gör att det mer är en öppet ställd fråga för 
diskussion där de vill hämta lite idéer för vidareutveckling.  
  
I den sista frågan, fråga sexton, undrar IASB om respondenterna anser att appliceringen av IFRS 
9 ska ske prospektivt och respondenterna är till största del överens om detta. De anser att det blir 
mest praktiskt på detta sätt. Eftersom IFRS 9 skulle komma att innebära såpass stora 
förändringar för inblandade parter så vore det inte speciellt klokt att fastställa ett datum eftersom 
det med största sannolikhet skulle vara omöjligt att implementera standarden över en natt.    
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6 Slutsatser 
I detta kapitel redovisar vi våra slutsatser utifrån den analys som vi gjort i kapitel 5 Analys och 
svarar på studiens frågeställningar. 

6.1 Vilka är attityderna till IFRS 9 Fas III: Säkringsredovisning utifrån 
kommentarer på exposure draft? 

Det är uppenbart att det har funnits en stor önskan från tillämpare av IAS 39 att den ska göras om 
i förenklande syfte. Den gamla standarden har enligt tillämpare varit väldigt svårförståelig och 
därmed ökar risken för att tillämpningen av IAS 39 blir fel. Det finns många smådetaljer att 
diskutera i utkastet som gjorts, dock är det de centrala delarna som vi anser vara mest vitala. 
Motivet med IFRS 9 är att IASB vill gå från att ha en mer strikt regelbaserad standard till att ha 
en principbaserad standard är något som är centralt i "exposure draften" och den målsättningen 
och röda tråden går att följa igenom hela utkastet. Det känns verkligen som att IASB vill att 
tillämpare av standarden ska ha betydligt fler möjligheter till säkringsredovisning och att 
tillämpare inte ska vara låsta på samma sätt som det var i IAS 39. Därför känns det som att IASB 
har gjort ett gediget arbete när det kommer till IFRS 9. Det är ingen väg som går mittemellan en 
regelbaserad standard och en principbaserad standard utan de har löpt linan ut.  
 
Responsen som IASB fått har givetvis varit blandad men majoriteten av respondenterna har varit 
positiva till utkastet. Det som lyser genom i respondenternas svar är optimism och positivism 
många gånger. Respondenternas önskan om mer makt över sin ekonomi blir till stora delar 
beviljad. Vi anser i enlighet med många kritiker att den förlegade standarden IAS 39 begränsade 
företagens. Samtidigt var IAS 39 väldigt komplicerad och svårförståelig, och kombinationen av 
dessa två aspekter skapade en standard som många gånger kanske inte uppskattades så väl av de 
tillämpare som fanns. Självfallet finns det inte enbart positiva kommentarer till exposure draften 
utan en del respondenter anser fortfarande att IASB har en del förbättringsarbete att göra innan 
standarden blir tillräckligt tydlig. Trots att den viktigaste målsättningen med den nya standarden 
är att öka valfriheten för företag när det kommer till säkringsredovisning är det samtidigt många 
respondenter som önskar en tydligare standard med tydligare instruktioner. Många av de tankar 
som IASB väcker förslag om gillas av respondenterna, dock så är det en del som inte riktigt 
förstår hur det hela ska gå till. Som exempel kan vi ta förslaget angående omfördelningen i ett 
säkringsförhållande. Förslaget gillas skarpt av de flesta respondenterna, dock förstår inte en del 
hur det hela ska gå till rent praktiskt. Därför känns det lite som att IASB ändå har en del arbete 
framför sig innan standarden blir helt enligt marknadens önskemål.  
 
Sammantaget tycker vi att respondenternas gemensamma attityd till exposure draft är mycket 
positiv. Utkastet ser till många stora brister i relation till IAS 39 och detta har enligt oss tagits 
emot med mycket beröm från de respondenterna som vi granskat. Det märks i attityden hos de 
flesta respondenter att den stundande förändringen är efterlängtad då IFRS 9 Fas III kommer att 
underlätta till stor del i företagens arbete när det kommer till säkringsredovisning. 
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6.2 Vad innebär förändringen från IAS 39 till IFRS 9: Finansiella 
Instrument för företag utifrån kommentarer på exposure draft? 

När vi ser till förändringen från IAS 39 till IFRS 9 ser vi väldiga möjligheter för företagen. 
Jämförelsen mellan IAS 39 och IFRS 9 visar tydligt på en mycket större valfrihet och mycket 
större makt att utforma säkringsredovisningen. Den nya standarden ger större valmöjligheter till 
att formge säkringsredovisningen på ett mycket "personligare" sätt. Med detta menar vi att alla 
företag ute på marknaden är unika och alla har olika former av marknadsrisker att ta hänsyn till. 
IAS 39 begränsar företagen till att endast använda sig av några få typer av säkringar. De nya 
förslag som IASB föreslår innebär stora förändringar, men framförallt stora möjligheter. De 
företag som varit respondenter i vår studie gillar faktumet att friheten ökar markant i 
säkringsredovisningen. Steget från att vara en regelbaserad standard till en principbaserad 
standard innebär enligt företagen betydligt större möjligheter till att skapa effektiva säkringar. 
Om säkringar skulle misslyckas i sina säkringsrelationer finns det även möjligheter till att 
omförhandla förhållandet. Faktumet att IASB även ökar antalet finansiella instrument som kan 
klassificeras som säkringsinstrument gör att företag har möjlighet att skapa många fler unikt 
designade säkringsinstrument som är skräddarsydda för just sina verksamheter.  
 
Förändringen kommer inte enbart att innebära möjligheter för företagen, något som många 
respondenter påpekar är problematiken med implementeringen av IFRS 9. Precis som i slutsatsen 
till vår första forskningsfråga så hänger problematiken kring den nya standarden ihop även på 
denna fråga. Förändringen kommer innebära en implementering som blir tidskrävande och även 
full av kostnader och om IASB:s färdiga standard är tillräckligt tydlig på en del punkter kan detta 
skapa implikationer för företagens säkringsverksamhet. Det är även viktigt att IASB lyssnar på 
respondenterna som kommer att vara tillämparna av den standard som de utformar. Kraven på att 
lämna ifrån sig viss information angående sin säkringsverksamhet kan vara avskräckande vilket 
kan göra att en del företag inte väljer att tillämpa säkringsredovisning. Detta för att de helt enkelt 
inte vill lämna ut känslig information och affärshemligheter som eventuellt kan utnyttjas av 
konkurrenter eller andra intressenter. Därför är det viktigt att IASB tar till sig den kritik och de 
förslag som respondenterna bidragit med och skapar en standard som är gjord för att underlätta 
och stödja företag i deras dagliga arbete med säkringsredovisning. En annan aspekt som man bör 
ta med i denna slutsats är att IASB har försökt att skapa en standard som öppnar upp fler 
möjligheter för tillämpare vilket rimligtvis torde innebära att vi eventuellt kommer att få se fler 
företag som använder sig av säkringsredovisning som ett regelbundet verktyg för att försäkra sig 
mot risker.  
 
Sammanfattningsvis anser vi att IFRS 9 med största sannolikhet kommer att innebära positiva 
förändringar för de flesta tillämparna. Det går inte att skjuta under stolen att IASB har gjort ett 
gediget arbete enligt respondenterna när det kommer till att öppna upp nya möjligheter och blåsa 
liv i olika typer av säkringsredovisning. 
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7 Avslutande diskussion 
I kapitlet uttrycks en anknytning mellan resultatet och forskningsproblemet. Återknytningen tas 
upp i några olika perspektiv som hur resultaten påverkar olika berörda aktörer. Slutligen 
uttrycks även våra egna tankar och idéer om resultatet. 
 
Tanken med IFRS 9 är att den ska implementeras prospektivt. Det kommer bli en mycket 
intressant period alla parter som berörs av de redovisningsmässiga förändringar som stundar. För 
att återknyta till titeln på denna studie "IFRS 9 Fas III: Säkringsredovisning – Förenkling eller 
bara förändring?". Kommer IFRS 9 att innebära en förenkling för de som kommer att tillämpa 
standarden? Vi anser att den kommer medföra en stor förändring. I och med IFRS 9 skriver 
IASB i princip om hela regelboken för hur det ska gå till med säkringsredovisning. Det kommer 
att innebära en väldigt stor omställning för alla inblandade parter och frågan är om marknaden är 
redo för dessa förändringar? Optimismen är ändå något som dominerar respondenternas 
kommentarer och som vi fastställt i våra slutsatser så tror respondenterna att IFRS 9 kommer 
innebära många positiva saker för dem. Vi tror att mycket av framgången för den nya standarden 
kommer att handla om hur implementeringen kommer att gå till. Vi tror att valmöjligheterna ska 
vara större för företagen när det kommer till beslutandet angående sin ekonomi. Det är inte 
nyttigt att marknadens åsikter hålls i tyglarna av gamla förlegade standarder. Dock måste man ta 
det i beaktning att alltför fria tyglar också kan skapa problem. Grunden till att IASB inledde ett 
sådant omfattande arbete med IFRS 9 fas tre och de två andra faserna var ju finanskrisen i slutet 
på 2000-talet. Därför måste implementeringen ske varsamt så att tillämpare av standarden förstår 
IFRS 9 till fullo. Själva förenklingen i standarden ligger i att IASB har breddat och ökat 
alternativen för säkringsredovisning vilket många respondenter påpekar flera gånger. 
 
Enligt oss kommer även IFRS 9 med största sannolikhet locka fler företag till att prova på 
säkringsredovisning eftersom möjligheterna för anpassning är mycket större. Vi hoppas att 
resultatet av denna studie kan användas av företag som inte är bekanta med säkringsredovisning 
som ett stöd för att läsa sig in på hur säkringsredovisning fungerar. IFRS 9 är trots många 
förbättringar en komplex standard för nybörjarögon. Med denna studie kan vi hjälpa nybörjare 
att få en bra grund att stå på och motivera dem till att eventuellt börja tillämpa 
säkringsredovisning i sina egna verksamheter. Resultatet visar att IASB jobbat med att göra 
säkringsredovisning mer lättillgängligt och lättförståeligt och detta kan vara stöd till ett beslut att 
börja använda säkringsredovisning. 
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8 Utvärdering och förslag till fortsatt forskning 

8.1 Utvärdering 
I kapitlet redovisas en utvärdering av hur arbetet har fortlöpt samt hur väl detta stämmer 
överens enligt metoderna i kapitel 2 Forskningsmetoder. Genom de tre tillämpade 
utvärderingsmetoderna beskrivs arbetet mer detaljerat nedan. 

8.1.1 Källkritik 
Som tidigare skrivet om källkritik kan det uppstå problem vad gäller datainsamling, mer precist 
tolkning av dokument, se 2 Forskningsmetoder. För att kunna vara källkritiska och öka vår 
studies trovärdighet har vi genomgående arbetat efter att vara uppmärksamma och kritiska till de 
källor som vi har använt. Eftersom mycket information nuförtiden finns att tillgå via internet och 
möjligheten för vem som helst att lägga upp en hemsida med material på har vi som författare 
varit kritiska. Vi har i stor utsträckning använt hemsidor som källor. För att försäkra vår studies 
höga trovärdighet har vi använt etablerade hemsidor och försökt att även hitta en annan trovärdig 
källa som styrker informationen. Detta för att kunna vara säkra på att vi har tolkat texterna och 
informationen korrekt vilket enligt oss antyder att den källkritiska nivån på studien är hög. 

8.1.2 Validitet 
Begreppet validitet som i vår kvalitativa studie till stor del innebär att forskningsprocessen har 
fortlöpt så som vi beskrivit i vår forskningsansats, se kapitel 2. Vilket i andra ord betyder hur väl 
det vi har undersökt överensstämmer med vi avsåg att undersöka. Svaret på frågan om vi har 
samlat in rätt material för att besvara våra forskningsfrågor är ja. Vi har samlat in vårt 
empirimaterial från comment letters innehållandes svar på specifika frågor om just deras åsikt i 
frågan. I våra slutsatser besvarar vi våra forskningsfrågor som ämnar öka svaret i stort på vilka 
attityderna är till denna nya redovisningsstandard som håller på att utformas. Detta har vi hittat i 
vår insamlade data. Genom att vi har använt oss utav dessa comment letters som är specifikt 
skriva i detta ämne är det högst relevant data och vi anser att validiteten på studien är hög. 

8.1.3 Reliabilitet 
Begreppet reliabilitet står vidare för en studies tillförlitlighet i dess datainsamling, se kapitel 2 
Forskningsansats. Genom att vi har använt oss utav skrivna textdokument som dessutom är 
tillgängliga på internet har vi inte råkat ut för slarvfel så som oläsliga intervju anteckningar eller 
borttappade dokument. Vilket höjer reliabilitetsnivån. Vidare har vi arbetat efter det 
tillvägagångssätt beskrivet i kapitel 2 Forskningsansats och bland annat använt oss utav angivna 
datainsamlingsmetoder. Beskrivning av hur vi har utfört databearbetningen i studien är även 
detaljerat beskriven och fullföljt. Detta styrker vår studie och det kan anges att reliabiliteten är 
hög. 

8.2 Förslag till fortsatt forskning 
Denna studie har behandlat ett flertal områden och kommit att fokuserats på en relativt smal 
avgränsning. I och med att den undersökta redovisningsstandarden är under utveckling och vi har 
endast sett till en av tre faser i den finns det så mycket mer att forska om. Det är intressant att se 
till företags attityder kring något nytt som kommer att förändra deras dagliga verksamhet. Men 
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även intressant att använda comment letters som data eftersom företagen skriver dessa dokument 
med syfte att vara med och påverka utveckling av något som kommer att påverka dem själva.  
 
Det finns flera olika vägar att gå för att forska vidare kring detta område. Här följer våra 
konkreta förslag till vidare forskning: 
 

• Genomföra en kvantitativ studie. Vi undersökte 20 stycken företag och har fått en relativt 
bra bild av de generella åsikterna. Men att se till ungefär 50 stycken företag skulle ge 
studien en helt annan bredd och en möjlighet att dra mer generella slutsatser. 
 

• Genomföra en studie med färre företag. Genom att inte se till många företag kan studien 
koncentreras till vad några få företag tycker, kanske inom en specifik bransch och kanske 
även kunna gå in mer på djupet av vad de nya förslagen i standarden egentligen betyder. 
 

• Det skulle även vara intressant att få se en uppföljning på hur dessa företag har 
implementerat den nya standarden och stämma av deras attityd och kommentarer om det 
då. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Urval av comment letters 
No. Letter Organisation Date Country 

1 CL8  Erste Group Bank AG, Vienna  23/02/2011 Österrike 
3 CL11  Dexia  25/02/2011 Belgien 
4 CL14  Accounting Standards Board 1/3/2011 Storbritannien 
9 CL30  F. Hoffmann-La Roche Ltd 4/3/2011 Schweiz 

10 CL34  Autorité des normes comptables 7/3/2011 Frankrike 
16 CL88  RWE AG 9/3/2011 Tyskland 

17 CL89 
 The Institute of Chartered Accountants of 
Scotland 9/3/2011 Storbritannien 

18 CL99 
 European Association of Public Banks 
(EAPB) 9/3/2011 Belgien 

19 CL102  European Banking Authority (EBA) 9/3/2011 Europa 
26 CL128  Dutch Bankers Association 9/3/2011 Holland 
27 CL140  Telefónica, S.A., Madrid 9/3/2011 Spanien 
30 CL145  Sonae 9/3/2011 Portugal 
31 CL147  KPMG IFRG Ltd 9/3/2011 Storbritannien 
38 CL162  Deutsche Bank 9/3/2011 Tyskland 
39 CL163  FBF 9/3/2011 Frankrike 
40 CL165  The Linde Group 9/3/2011 Tyskland 
46 CL177  EBF 9/3/2011 Europa 
48 CL190  ACTEO MEDEF AFEP 10/3/2011 Frankrike 
54 CL213  Association for Financial Professionals 12/3/2011 Storbritannien 
57 CL226 BUSINESSEUROPE 15/03/2011 Belgien 
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Bilaga 2 – Frågor i exposure draft Säkringsredovisning 
1. Do you agree with the proposed objective of hedge accounting? Why or Why not? If not, 

what changes do you recommend and why? (s.7) 
2. Do you agree that a non-derivative financial asset and a non-derivate financial liability 

measured at fair value through profit or loss should be eligible hedging instruments? Why 
or why not? If not, what changes do you recommend and why? (s.7) 

3. Do you agree that an aggregated exposure that is a combination of another exposure and 
a derivative may be designated as a hedge item? Why or why not? If not, what changes 
do you recommend and why? (s.8) 

4. Do you agree that an entity should be allowed to designate as a hedged item in a hedging 
relationship changes in the cash flows or fair value of an item attributable to a specific 
risk or risks (ie a risk component), provided that the risk component is separately 
identifiable and reliably measurable? Why or why not? If not, what changes do you 
recommend and why? (s.9) 

5.  
a. Do you agree that an entity should be allowed to designate a layer of the nominal 

amount of an item as the hedged item? Why or why not? If not, what changes do 
you recommend and why? 

b. Do you agree that a layer component of a contract that includes a prepayment 
option should not be eligible as a hedged item in a fair value hedge if the option’s 
fair value is affected by changes in the hedged risk? Why or why not? If not, what 
changes do you recommend and why? (s.10) 

6. Do you agree with the hedge effectiveness requirements as a qualifying criterion for 
hedge accounting? Why or why not? If not, what do you think the requirements should 
be? (s.10) 

7.  
a. Do you agree that if the hedging relationship fails to meet the objective of the 

hedge effectiveness assessment an entity should be required to rebalance the 
hedging relationship, provided that the risk management objective for a hedging 
relationship remains the same? Why or why not? If not, what changes do you 
recommend and why? 

b. Do you agree that if an entity expects that a designated hedging relationship might 
fail to meet the objective of the hedge effectiveness assessment in the future, it 
may also proactively rebalance the hedge relationship? Why or why not? If not, 
what changes do you recommend and why? (s.11) 

8.  
a. Do you agree that an entity should discontinue hedge accounting prospectively 

only when the hedging relationship (or part of a hedging relationship) ceases to 
meet the qualifying criteria (after taking into account any rebalancing of the 
hedging relationship, if applicable)? Why or why not? If not, what changes do you 
recommend and why? 

b. Do you agree that an entity should not be permitted to discontinue hedge 
accounting for a hedging relationship that still meets the risk management 
objective and strategy on the basis of which it qualified for hedge accounting and 
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that continues to meet all other qualifying criteria? Why or why not? If not, what 
changes do you recommend and why? (s.12) 

9.  
a. Do you agree that for a fair value hedge the gain or loss on the hedging instrument 

and the hedged item should be recognised in other comprehensive income with 
the ineffective portion of the gain or loss transferred to profit or loss? Why or why 
not? If not, what changes do you recommend and why? 

b. Do you agree that the gain or loss on the hedged item attributable to the hedged 
risk should be presented as a separate line item in the statement of financial 
position? Why or why not? If not, what changes do you recommend and why? 

c. Do you agree that linked presentation should not be allowed for fair value 
hedges? Why or why not? If you disagree, when do you think linked presentation 
should be allowed and how should it be presented? (s.13) 

10.  
a. Do you agree that for transaction related hedged items, the change in fair value of 

the option’s time value accumulated in other comprehensive income should be 
reclassified in accordance with the general requirements (eg like a basis 
adjustment if capitalised into a non-financial asset or into profit or loss when 
hedged sales affect profit or loss)? Why or why not? If not, what changes do you 
recommend and why? 

b. Do you agree that for period related hedged items, the part of the aligned time 
value that relates to the current period should be transferred from accumulated 
other comprehensive income to profit or loss on a rational basis? Why or why 
not? If not, what changes do you recommend and why? 

c. Do you agree that the accounting for the time value of options should only apply 
to the extent that the time value relates to the hedged item (ie the ‘aligned time 
value’ determined using the valuation of an option that would have critical terms 
that perfectly match the hedged item)? Why or why not? If not, what changes do 
you recommend and why? (s.15) 

11. Do you agree with the criteria for the eligibility of groups of items as a hedged item? 
Why or why not? If not, what changes do you recommend and why? (s.16) 

12. Do you agree that for a hedge of a group of items with offsetting risk positions that affect 
different line items in the income statement (eg in a net position hedge), any hedging 
instrument gains or losses recognised in profit or loss should be presented in a separate 
line from those affected by the hedged items? Why or why not? If not, what changes do 
you recommend and why? 

 
13.  

a. Do you agree with the proposed disclosure requirements? Why or why not? If not, 
what changes do you recommend and why? 

b. What other disclosures do you believe would provide useful information (whether 
in addition to or instead of the proposed disclosures) and why? (s.18) 

14. Do you agree that if it is in accordance with the entity’s fair value-based risk 
management strategy derivative accounting would apply to contracts that can be settled 
net in cash that were entered into and continue to be held for the purpose of the receipt or 
delivery of a non-financial item in accordance with the entity’s expected purchase, sale or 
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usage requirements? Why or why not? If not, what changes do you recommend and why? 
(s.19) 

15. D 
a. Do you agree that all of the three alternative accounting treatments (other than 

hedge accounting) to account for hedges of credit risk using credit derivatives 
would add unnecessary complexity to accounting for financial instruments? Why 
or why not? 

b. If not, which of the three alternatives considered by the Board in paragraphs 
BC226–BC246 should the Board develop further and what changes to that 
alternative would you recommend and why? (s.20) 

16. Do you agree with the proposed transition requirements? Why or why not? If not, what 
changes do you recommend and why? (s.20) 
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9 Figurförteckning 
 
Figur 1 Visar de slumpmässiga tal genererade av 

slumptalsgeneratorn. 
s 7 

Figur 2 Utveckling av redovisningsstandarder i IASB s 11 
Figur 3 Skillnader mellan IAS 39 och IFRS 9 Fas III s 16 



 

 

Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, 
teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare som 
mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar och 
hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling och om 
organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, utveckla 
och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller marknadsföring. Bland 
våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-baserade 
kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information för att 
designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga att 
analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. Den 
övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper och 
kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som 
är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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