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Sammanfattning 
 

Denna uppsats syftar till att ge en bild av de situationer då hybridkapital kan vara 

attraktivt som kapitalanskaffningsinstrument och beskriva hur låntagaren hanterar detta 

instrument i sin externa redovisning. Uppsatsen har på så sätt ett klart 

redovisningstekniskt perspektiv. Den använda metoden är kvalitativ och bygger på 

intervjuer samt studier av på marknaden förekommande villkor rörande 

hybridinstrument. 

Uppsatsens slutsats visar att hybridkapital ur en låntagares synvinkel är av intresse i 

främst tre situationer. För det första har instrumentet kommit att tillämpas av låntagare i 

syfte att undvika att hamna i en situation där aktiebolagslagen kräver att en 

kontrollbalansräkning upprättas och i förlängningen för att undvika likvidationsplikt. 

För det andra kan instrumentet vara intressant då låntagaren har ett behov av att minska 

sin nettoskuld för att undvika att bryta mot av banken uppställda villkor i kreditavtalet. 

Härutöver kan också identifieras en tredje typ av situation vilken karaktäriseras av att 

andra överväganden än rent redovisningstekniska skäl ligger bakom användandet av 

hybridkapital, till exempel bolagets kapitalstruktur eller skattemässiga aspekter. 

Redovisningen av hybridinstrument kompliceras av att instrumentet genom av parterna 

uppställda villkor kan ges egenskaper vilka pekar mot att det ska redovisas både som ett 

skuldinstrument och som ett egetkapitalinstrument. Något generellt svar på hur ett 

hybridinstrument ska redovisas går inte att ge varför en bedömning måste göras i det 

enskilda fallet. I denna bedömning ska instrumentets samtliga villkor övervägas. Av 

avgörande betydelse i denna prövning blir att undersöka hur villkoren påverkar makten 

över instrumentet, det vill säga vem som kan bestämma över om och när emittenten ska 

prestera. Sammanfattningsvis kan det konstateras att parterna genom utformningen av 

villkoren i förlängningen styr över redovisningen av instrumentet. 

Att förutsäga framtiden för instrumentet är svårt. Det kan argumenteras för att 

instrumentet även fortsättningsvis främst kommer tilldra sig intresse i ekonomiskt svåra 

tider. Å andra sidan skulle ny vägledning från IASB kring gränsdragningen mellan 

skuldinstrument och egetkapitalinstrument kunna minska osäkerheten i redovisningen 

och därmed göra instrumentet till en naturlig del av ett bolags kapitalbas. 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Alla bolag måste på ett eller annat sätt finansiera sin verksamhet. Detta kan ske på ett 

flertal olika sätt och valet påverkas av faktorer så som bolagets kapitalbehov, dess 

lönsamhet och finansiella stabilitet. I finansiell stabilitet ingår bland annat bolagets 

balansräkning. Förenklat kan sägas att ett bolag kan finansiera sig med antingen eget 

kapital eller lånade medel. Eget kapital tillskjuts av aktieägarna och ackumuleras genom 

de vinster bolaget gör. Någon rätt till återbetalning föreligger alltså inte. En skuld å 

andra sidan tillförs bolaget med avsikten att beloppet ska betalas tillbaka inom en viss 

tid. (Nyman, 2002, s. 15 f.) I balansräkningen återfinns både skuld och eget kapital på 

skuldsidan. Finansieringen kan sedan utformas på en mängd olika sätt, men den är alltid 

att kategorisera utifrån om det är skuld eller eget kapital. 

Det ekonomiska klimat som präglat Sverige och stora delar av vår omvärld under främst 

år 2008 och år 2009 medförde för många bolag betydande finansiella svårigheter. Ett 

exempel på de problem som uppstod var att ett stort antal bolag hade svårt att efterfölja 

de krav, så kallade kovenanter, som uppställs i av banken upprättade kreditavtal. 

Framförallt vissa kovenanter, i form av finansiella nyckeltal, var hårt pressade och 

bolagen hade därmed ett behov av att finansiera verksamheten utan att bolagets 

nettoskuld ökade.  

Som en alternativ finansieringsform har under senare år har hybridinstrument seglat 

upp. Ett hybridinstrument kombinerar egenskaper från rena skuldinstrument med sådana 

från rena egetkapitalinstrument. (Wibom & Saidac, 2004, s.125) Härigenom uppstår 

också frågan hur ett sådant instrument ska klassificeras och redovisas, antingen som 

skuld eller eget kapital. Utfallet av denna fråga får inte bara betydelse för bolagets 

redovisning utan också på ett flertal kringliggande områden, till exempel på 

skatteområdet. Då redovisningen av skuld och kapital i grunden bygger på en 

traditionell syn där de två begreppen är förhållandevis klart åtskilda uppstår problem då 

nya komplexa instrument, likt hybridinstrument, ska hanteras. (E & Y, 2010, s. 31:1) 

Denna uppsats är skriven på uppdrag av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), 

härefter SEB, som har kommit med förslag på ämne för denna uppsats. SEB har ett 
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intresse i uppsatsen så till vida att banken för egen del vill skaffa sig en djupare kunskap 

om hyrbridinstrument och de redovisningstekniska möjligheter och svårigheter 

instrumentet innefattar. 

1.2 Syfte 

Uppsatsens syfte är att ge en bild av i vilka situationer hybridkapital är tilltalande som 

kapitalanskaffningsinstrument och beskriva hur låntagaren, härefter emittenten, i sin 

externa redovisning hanterar instrumentet.  

1.3 Målgrupp 

Det finns ett antal målgrupper vilka kan tänkas ha ett intresse av att de 

redovisningstekniska aspekterna kring detta instrument studeras närmare.  Något ska här 

sägas om vilka de huvudsakliga intressenterna är. Då uppsatsen är skriven ur ett 

emittentperspektiv riktar den sig följaktligen först och främst till emittenter vilka 

behöver en bättre förståelse för hur instrumentet ska redovisas. En annan målgrupp är de 

mäklarhus vilka agerar brokers och förmedlar hybridinstrument mellan långivare och 

emittenter. Dessa har ett behov av att få en djupare förståelse för lånets 

redovisningstekniska innebörd och vilka risker emittent och långivare därigenom tar på 

sig. Likaså är det viktigt för långivare, att förstå vilka risker det innebär för långivaren 

att instrumentet redovisas på ett visst sätt i emittentens räkenskaper.  Slutligen har även 

revisorer ett intresse av att få kunskap kring hur instrumentet ska redovisas då de i 

revisionsberättelsen har att tillstyrka att redovisningen upprättats i enlighet med 

gällande redovisningsstandarder. 

1.4 Avgränsning 

Uppsatsen är skriven utifrån ett redovisningstekniskt perspektiv och behandlar hur 

bolag, vilka är skyldiga att redovisa enligt IAS/IFRS, hanterar redovisningstekniska 

frågor kring hybridinstrument. Information och slutsatser rörande redovisning av 

hybridinstrument som förmedlas i denna uppsats är således inte tillämpliga på bolag 

som är skyldiga att iaktta andra redovisningsstandarder. Bolag som är skyldiga att iaktta 

IAS/IFRS är exempelvis svenska bolag noterade på en reglerad marknad, vilket framgår 

av EG-förordningen nr 1606/2002 om tillämpning av internationella 

redovisningsstandarder. 
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2 Teori  

2.1 Närmare om hybridkapital  

De senaste årtiondena har både långivare och emittenter i allt högre grad kommit att 

efterfråga finansiella instrument vilka är skräddarsydda efter de inblandade parternas 

specifika behov. Detta skulle kunna beskrivas som att aktörerna blivit mer sofistikerade 

och utvecklingen har drivit fram ett ökat användande av olika typer av finansiella 

instrument på marknaden. (Wibom & Saidac, 2004, s. 124) Begreppet finansiellt 

instrument definieras i IAS 32 stycke 11 som ”varje form av avtal som ger upphov till 

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

ett annat företag”.  

För ett bolag är det en konkurrensfördel att ha stor flexibilitet i sina tillgängliga 

finansieringsalternativ. (Wibom & Saidac, 2004, s. 124) I samband med införandet av 

2005 års aktiebolagslag (SFS 2005:551, härefter ”ABL”) uttryckte lagstiftaren att 

”[u]tgångspunkten ska vara att bolagen får använda sig av de finansieringsformer som 

de finner lämpliga under förutsättning att bolagets aktieägare, borgenärer och andra 

intressenter inte utsätts för några oacceptabla risker eller olägenheter”. (Prop. 

2004/2005:85, s. 368)  

Som en del i utvecklingen av kapitalmarknaden har gränserna mellan lånemarknaden 

och marknaden för eget kapital allt mer kommit att suddas ut. Detta på så sätt att 

instrument som tidigare varit rena skuldinstrument ges egenskaper vilka mer liknar ett 

egetkapitalinstrument. Det talas i detta sammanhang om så kallade hybridinstrument. 

Hybridinstrument har egenskaper vilka innebär att de bär likheter med rena 

skuldinstrument likväl som med rena egetkapitalinstrument. (Wibom & Saidac, 2004, s. 

124 f.) Ur ett redovisningsperspektiv uppstår fördelar med ett sådant instrument då 

redovisningen blir mer flexibel. Instrumentet kan, beroende på hur dess villkor 

utformats, komma att redovisas antingen som skuld eller som eget kapital. 

Ställningstagandet vad avser utformningen av villkoren och hur instrumentet senare ska 

komma att redovisas kan således ske mot bakgrund av vad som passar emittenten bäst 

givet den specifika situationen. Parternas fria skön vad gäller utformningen är också 

stort då aktiebolagslagen inte närmare anger hur villkoren för ett hyrbridinstrument ska 

utformas. Lagstiftaren överlämnar således åt parterna att själva komma överens om 
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detta. Av det sagda följer att hybridinstrumentet kan komma att uppträda i ett flertal 

olika skepnader. (Månsson & Larsolle, 2006, s. 35) 

I 11 kap. 11 § ABL nämns två former av hybridinstrument; vinstandelslån och 

kapitalandelslån. Någon närmare beskrivning ges dock inte av hur villkoren för dessa 

ska formuleras. I nämnda lagrum föreskrivs att ”storleken av den ränta som ska löpa på 

lånet eller det belopp som ska återbetalas ska öka om bolagets vinst eller utdelningen till 

aktieägarna ökar”. Skillnaden mellan dessa båda hybridinstrument, vilken inte explicit 

framgår av aktiebolagslagen, är att i kapitalandelslån görs både återbetalningsbeloppet 

och räntan beroende av bolagets utdelning till aktieägarna eller av bolagets vinst. För 

vinstandelslånet är det endast räntan som kan komma att variera beroende av bolagets 

framtida finansiella ställning. (Skog, 2006, s. 187 f.) Det som kännetecknar dessa två 

former är således att de innehåller de villkor som anges i 11 kap. 11 § ABL. Då 

uppsatsen handlar om hybridinstrument i stort ges i detta kapitel ingen närmare 

redogörelse för dessa två former.  

2.2 Något om hybridinstrumentets historia  

Hybridinstrument kom för första gången att användas i Sverige under 1920-talet. En av 

de första att använda dessa instrument var bolaget AB Kreuger och Toll under ledning 

av affärsmannen Ivar Kreuger. Det då emitterade instrumentet kombinerade egenskaper 

från både kapitalandelslån och vinstandelslån och gick under benämningen 

participating debentures. (Borgström, 1970, s. 80 f.) Syftet bakom instrumentet var en 

önskan från Kreugers sida att tillfredställa bolagets kapitalbehov utan att för den sakens 

skull behöva minska sin egen kontroll över bolaget. För att attrahera investerare erbjöds 

innehavaren av instrumentet samma ekonomiska rättigheter som aktieägare, det vill 

säga en rätt att ta del av vinsten i bolaget. Möjligheten till hög avkastning var på så sätt 

betydande vilket bidrog till att göra intresset för instrumentet mycket stort. (Partnoy, 

2009, s.42) Från år 1928 och fram till och med Kreuger & Tolls fall år 1932 emitterades 

en volym om cirka 200 miljoner kronor i detta instrument. (Arlebäck, 2000, s.138)  

Efter Kreuger & Tolls konkurs kom användandet av hybridinstrument i princip att 

upphöra, detta trots att några legala hinder inte fanns mot att emittera instrumentet. I 

förarbetena till 1975 års aktiebolag (SFS 1975:1385, härefter ”ÄABL”) konstaterade 

Aktiebolagsutredningen att den måttliga användningen kunde bero på en misstro hos 
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allmänheten samt en osäkerhet rörande den skattemässiga situationen. Det var också i 

samband med denna utredning som kritik kom att riktas mot denna variant av 

hybridinstrumentet. Denna kritik hade sin grund i att innehavare av kapitalandelslån 

ansågs komma i en allt för osäker ställning till följd av att varken återbetalningsbeloppet 

eller inlösentidpunkten på förhand var fixerade. (Prop. 1975:103, s. 220 f.) En 

ytterligare betydande del av kritiken riktade sig mot det faktum att innehavare av 

kapitalandelslån inte har något inflytande över bolagets förvaltning då han saknar 

rösträtt. Den otrygga ställning som härigenom uppstår kunde lagstiftaren inte acceptera 

vilket kom att resultera i att ett förbud mot detta instrument infördes. (Prop. 1975:103, s. 

220) Det kan här också framhållas att svensk rätt inte heller tillåter rösträttslösa aktier. 

(Johansson, 2007, s. 148)  

2.3 Redovisning av hybridinstrument 

2.3.1 Bakgrund 

Hybridinstrument kombinerar, som framkommit ovan, egenskaper vilka kan hänföras 

till dels rena skuldinstrument, dels rena egetkapitalinstrument. Till följd av detta kan 

vissa av instrumentets egenskaper peka i riktning mot att det ska redovisas som eget 

kapital medan andra egenskaper snarare talar för att det ska redovisas som skuld. En 

gemensam utgångspunkt hos såväl nationella standardsättare, till exempel det svenska 

Rådet för finansiell rapportering, som hos internationella IASB är att instrument vilka 

befinner sig i detta gränsland presumeras utgöra en skuld och därmed också ska 

redovisas som skuld. Denna presumtion kan brytas om instrumentets egenskaper starkt 

talar för att det bör redovisas som eget kapital. (E & Y, 2010, s. 31:1)  

I IAS 32 stycke 15 föreskrivs att ett bolag som emitterar ett finansiellt instrument har en 

skyldighet att vid första redovisningstillfället redovisa instrumentet, eller dess delar, 

som finansiell skuld, finansiell tillgång eller egetkapitalinstrument i enlighet med 

tillgångsslagens ekonomiska innebörd och definition. Härutöver föreligger även en 

skyldighet, vilken följer av IAS 32 stycke 28, att utvärdera det finansiella instrumentets 

villkor i syftet att fastställa om det innehåller både en skuld– och en egenkapitaldel. Om 

så är fallet ska delarna i balansräkning redovisas separat som skuld respektive som eget 

kapital. (IAS 32 stycke 28 och Månsson & Larsolle, 2006, s. 37)  
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IAS 32 syftar till att ange principer för hur finansiella instrument ska klassificeras. (IAS 

32 stycke 2) I stycke 11 definieras finansiell skuld av vilken följer bland annat att en 

finansiell skuld är ”varje skuld i form av [en] avtalsenlig förpliktelse att (i) erlägga 

kontanter eller annan finansiell tillgång till ett annat företag, eller (ii) byta en finansiell 

tillgång eller finansiell skuld med annat företag under villkor som kan vara oförmånliga 

för företaget /…/.” Skulle en avtalsenlig förpliktelse saknas ska instrumentet istället 

klassificeras som ett egetkapitalinstrument vilket framgår av IAS 32 stycke 16.  I stycke 

11 definieras ett egetkapitalinstrument som ”varje form av avtal som innebär en residual 

rätt i ett företags tillgångar efter avdrag för alla dess skulder”.  

2.3.2 Väsentliga skillnader mellan rena skuldinstrument och 

egetkapitalinstrument 

Trots att reglerna i IAS 32 är omfattande är det möjligt att urskilja vissa grundläggande 

skillnader mellan rena skuldinstrument respektive rena egetkapitalinstrument. Med ett 

rent instrument avses här sådana instrument som träffas direkt av respektive definition i 

IAS 32 stycke 11 och som inte befinner sig i ett gränsland mellan de olika instrumenten. 

Instrument i detta gränsland går vanligen under beteckningen hybridinstrument.  

Inledningsvis kan nämnas att ett rent skuldinstrument har sin grund i ett låneavtal 

mellan en långivare och en emittent i vilket det föreskrivs på vilka villkor lånet löper. 

Ett egetkapitalinstrument grundar sig istället i bolagsrätten och då främst 

aktiebolagslagen. Med andra ord kan det sägas att där egetkapitalinstrument följer av 

lagstiftning är skuldinstrument istället en produkt av avtalsfrihet. (Helminen, 1999, s. 

254) 

Rena skuldinstrument respektive rena egetkapitalinstrument har även olika 

tidsperspektiv. Ett rent skuldinstrument är en tillfällig företeelse då den löper på 

bestämd tid medan eget kapital till sin karaktär är evig. Denna skillnad kan 

åskådliggöras med hjälp av aktier vilka utgör ett typiskt egetkapitalinstrument. Aktier 

har ingen bestämd återbetalningsdag och det föreligger heller ingen avsikt att de ska 

återbetalas. Om en aktieägare vill gå ur sin investering och därför avyttrar sina aktier 

kommer dessa fortsätta att leva vidare i en annan ägares hand. Ett rent skuldinstrument 

däremot upphör att gälla vid återbetalning av skulden.  

Ytterligare ett område var på det råder en väsentlig skillnad mellan skuld- och 
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egetkapitalinstrument gäller rätten till återbetalningen. Ett rent skuldinstrument 

föreskriver en rätt till återbetalning vid utgången av avtalets löptid, medan innehavare 

av egetkapitalinstrument inte ges någon motsvarande rätt till återbetalning. Exempelvis 

har en aktieägare ingen rätt till återbetalning av det erlagda aktiekapitalet under bolagets 

livstid. (Helminen, 1999, s. 254). Däremot tillerkänns en aktieägare en rätt till betalning 

ur bolagets tillgångar efter avdrag för dess skulder i händelse av likvidation i enlighet 

med IAS 32 stycke 11. Detta innebär således att egetkapitalinstrument i händelse av en 

likvidation är efterställda alla fordringar som redovisas som skuld. 

Vidare saknar innehavaren av rena egetkapitalinstrument en avtalsenlig rätt att erhålla 

avkastning, till skillnad från innehavaren av rena skuldinstrument. Så förutsätter till 

exempel en aktieägares rätt till utdelning att bolagsstämman fattar beslut om detta och 

att storleken på utdelningen varken är förutbestämd eller begränsad. Rena 

skuldinstrument tillförskriver däremot långivaren en rätt till ränta och beräkningssättet 

för räntan är på ett eller annat sätt förutbestämt i låneavtalet. Detta medför att storleken 

på räntan är begränsad till skillnad från rena egetkapitalinstrument där potentialen för 

hur mycket aktieägaren kan erhålla i utdelning är obegränsad. (Helminen, 1999, s. 254) 

2.3.3 Villkorens betydelse för redovisningen av hybridinstrument  

En beskrivning likt den i föregående avsnitt av vad som kännetecknar rena 

skuldinstrument respektive egetkapitalinstrument löser inte frågan hur hybridinstrument 

ska redovisas. Det har sin förklaring i parternas stora frihet att själva utforma villkoren 

för instrumentet, vilka då kan ges egenskaper som återfinns hos såväl rena 

skuldinstrument som egetkapitalinstrument. Något generellt svar på frågan om 

hyrbridkapitalinstrument ska redovisas som skuld eller eget kapital kan således inte 

lämnas. (Månsson & Larsolle, 2006, s. 35) Beroende av hur villkoren utformas kommer 

också instrumentet att redovisas olika. Med utgångspunkt från de beskrivna skillnaderna 

mellan rena skuldinstrument och egetkapitalinstrument är det dock möjligt att diskutera 

sig fram till en klassificering även av hybridinstrument.  Denna klassificering ligger 

sedan till grund för redovisningen av instrumentet.  

Metoden för klassificering av hybridinstrument kan skissartat åskådliggöras genom en 

fiktiv linje där rena skuldinstrument placeras i den ena änden av linjen och rena 

egetkapitalinstrument i den andra. Beroende av det enskilda instrumentets egenskaper, 
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det vill säga beroende av instrumentets villkor, placeras det närmare den ena eller andra 

änden av linjen. Om villkoren är flera till antalet placeras samtliga dessa in på linjen och 

det får sedan avgöras åt vilket håll det övervägande antalet pekar. (Helminen 1999, s. 

254) 

För att kunna utföra denna klassificeringsoperation måste det för instrumentets samtliga 

villkor avgöras om för varje villkor finns en sådan avtalsenlig förpliktelse som framgår 

av definition av finansiell skuld i IAS 32 stycke 11 (se ovan avsnitt 2.3.1). Finns detta 

pekar villkoret mot att instrumentet i sin helhet ska klassificeras som ett 

skuldinstrument. Om en sådan avtalsenlig förpliktelse inte finns utan villkoret istället 

faller in under definitionen för eget kapital i stycke 16 ska villkoret anses peka mot att 

instrumentet ska klassificeras som ett egetkapitalinstrument. Vidare är det, för att ett 

villkor ska kunna sägas peka i riktning mot klassificering som skuld, betydelsefullt att 

avsaknaden av en sådan avtalsenlig förpliktelse som nu diskuterats är bestående över 

tid. Klassificeringsfrågan ska enligt IAS 32 avgöras utifrån ett villkors faktiska 

ekonomiska innebörd, den så kallade substance over form principen. (E & Y, 2010, s. 

31:9) De villkor som väger tyngst vid klassificeringen av hybridinstrument 

överensstämmer i mångt och mycket med de i det tidigare avsnittet redovisade 

skillnaderna mellan rena skuldinstrument och egetkapitalinstrument. Nedan följer en 

redogörelse för dessa villkor. Det ska observeras att denna redogörelse inte är 

uttömmande, det går att tänka sig ytterligare typer av villkor vilka inverkar på hur 

instrumentet ska redovisas.  

Ett sådant betydelsefullt villkor är huruvida långivaren har en inlösenrätten, det vill säga 

om emittenten är skyldig att återbetala kapitalbeloppet vid en förutbestämd tidpunkt 

alternativt på uppmaning från långivaren. Om så är fallet ska detta villkor betraktas som 

en avtalsenlig förpliktelse i enlighet med definitionen av skuld i IAS 32 vilket bidrar till 

att ge intrycket av att instrumentet ska redovisas som skuld. Kan instrumentet däremot 

endast inlösas på begäran av emittenten eller om det inte alls finns en inlösenrätt 

indikerar detta villkor att instrumentet istället ska redovisas som egenkapital då ingen 

avtalsenlig förpliktelse finns. (E & Y, 2010, s. 31:12)  

Hybridinstrumentets löptid är ett annat exempel på ett villkor som beaktas särskilt vid 

klassificeringen. Har instrumentet en evig löptid, ibland kallade ”perpetualer”, innebär 
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det i normalfallet att långivaren har en avtalsenlig rätt att erhålla räntebetalningar vid 

fastställda tidpunkter för all framtid och att det inte finns någon rätt till återbetalning av 

det nominella beloppet, detta framgår av IAS 32 stycke 6. Enligt samma stycke pekar 

villkoret mot att instrumentet ska klassificeras som skuld då det finns en avtalsenlig 

förpliktelse att betala ränta. Skuldens storlek utgörs av nuvärdet av framtida 

räntebetalningar. (E & Y, 2010, s 31:25)  

Vidare ska hänsyn tas till förekomsten av så kallade change of control-klausuler. Med 

detta menas instrument som utfärdats med villkoret att en avtalsenlig förpliktelse 

uppstår om en ägarförändring sker hos emittenten. Utgångspunkten i IAS 32 är att en 

ägarförändring vilken sker utanför emittentens kontroll medför att instrumentet liknas 

vid en skuld. Om situationen är omvänd, det vill säga att ägarförändringen ligger inom 

emittentens kontroll, ska villkoret påverka klassificeringen i riktning mot eget kapital. 

Gränsdragningen vad gäller frågan om emittenten ska anses ha kontroll över en 

ägarförändring är inte klart definierad i IAS 32. (E & Y, 2010, s. 31:37)  

Utgångspunkten i IAS 32 är att ett villkor vilket styr ett instruments plats i 

prioritetsordningen saknar betydelse för klassificeringen. Uppfylls rekvisiten i IAS 32 

stycke 16 talar detta för att instrumentet ska klassificeras som eget kapital oavsett om 

det är efterställt alla andra fordringar i enlighet med stycke 11. Ett instrument kan 

således klassificeras som eget kapital trots att det inte är efterställt ett instrument vilket 

uppfyller definitionen av skuld. Det ska dock poängteras att det finns situationer där 

prioritetsordningen inverkar på klassificeringen. Om instrumentet ger långivaren rätt att 

kalla tillbaka lånet när denne så önskar och detta med rätt i emittentens nettotillgångar 

krävs det att instrumentet är efterställt alla andra skuldinstrument för det ska kunna 

klassificeras som eget kapital. (E & Y, 2010, s. 31:15) 

En så kallad step-up-klausul är också ett villkor av betydelse för klassificeringsfrågan.  I 

IAS 32 stycke 22 beskrivs en step-up-klausul som en höjning av den avtalsenliga 

förpliktelsen att erlägga ränta, vilken inträffar om lånet inte är återbetalat vid en viss 

tidpunkt.  Den nya räntenivån är oftast satt så högt att följden ofta blir att emittenten 

tvingas betala tillbaka lånet. Vilken påverkan en sådan klausul har på klassificeringen 

av ett hybridinstrument råder det delade meningar om. Det har anförts att klausulen ger 

instrumentet en skuldkaraktär av den anledningen att den utgör ett betungande villkor 
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för emittenten och då indirekt resulterar i en avtalsenlig förpliktelse. Å andra sidan har 

det också framhållits att existensen av en step-up-klausul inte har någon inverkan på 

klassificeringen. Detta då ett instrument vilket innehåller en avtalsenlig förpliktelse att 

utge ränta till sin natur är att betrakta som en skuld oavsett förekomsten av step-up-

klausulen. (E & Y, 2010, s. 31:14) 

Förekomsten av avtalsenliga förpliktelser som görs beroende av om andra 

omständigheter inträffar, så som aktieutdelning hos emittenten eller emittentens 

framtida resultat, påverkar också bedömningen av hur hybridinstrumentet ska 

klassificeras. Dessa villkor känns igen från de tidigare beskrivna formerna av 

hybridinstrument, så kallade kapitalandelslån och vinstandelslån (se avsnitt 2.1). 

Avgörande för sådana villkor är om emittenten har haft kontroll över de i villkoren 

stipulerade omständigheterna. Skulle det vara så att emittenten faktiskt har kunnat styra 

över om dessa ska komma att inträffa eller ej har hybridinstrumentet karaktär av eget 

kapital, i annat fall skuld. (E & Y, 2010, s. 31:37 f.) Aktieutdelning är ett exempel på en 

omständighet som ligger inom emittentens kontroll. Detta eftersom aktieutdelning 

förutsätter att bolagsstämman fattar ett beslut om det. Om förekomsten av en avtalsenlig 

förpliktelse att återbetala det nominella beloppet och, alternativt eller, ränta görs 

beroende av om beslut om aktieutdelning fattats, tyder detta villkor på att instrumentet 

ska klassificeras som eget kapital.  

2.4 Utredningsfrågor 

Mot bakgrund av vad som framkommit i teoriavsnittet går det att konstatera att 

avgörande för hur hybridinstrument kommer att klassificeras är de villkor som uppställs 

och deras inbördes tyngd. Detta samband är något vi funnit intressant att undersöka 

närmare genom att formulera följande frågor; Är det bakomliggande syftet med 

användande av hybridinstrument framförallt redovisningstekniskt? Om så är fallet, hur 

påverkar ett sådant syfte utformningen och formuleringen av villkoren i praktiken? Går 

det att urskilja vilka villkor som i praktiken väger tyngst vid klassificeringen av 

instrumentet?   

Om det finns ett redovisningstekniskt syfte bakom övervägandet att använda ett 

hybridinstrument är det även intressant att undersöka; Vilka redovisningstekniska 

fördelar kan uppnås med ett användande av hybridinstrument? Hur har emittentens 
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finansiella situation sett ut vid emissionstillfället? Slutligen är det ett önskemål från 

uppsatsens uppdragsgivare, det vill säga SEB, att beröra vilken roll hybridinstrument 

kan tänkas spela som kapitalanskaffningsinstrument framöver. 
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3 Metod 

3.1 Metodval 

Syftet med uppsatsen är, som framkommit ovan, att ge en bild av i vilka situationer 

hybridkapital är tilltalande som kapitalanskaffningsinstrument och hur instrumentet 

hanteras redovisningsmässigt. Då vi beskriver och tydliggöra något redan existerande 

ligger det nära till hands att tillskriva uppsatsen ett deskriptivt syfte. Då vi även strävar 

efter att förstå varför hybridkapital är tilltalande är utredningen också i så motto 

förklarande. (Ruane, 2006, s. 22 f.) Av valet att genomföra en deskriptiv undersökning 

följer att det framstår som lämpligt att välja en kvalitativ undersökningsmetod. Den 

kvalitativa metoden har en öppenhet gentemot ny information vilket i en situation med 

begränsad tillgång till litteratur underlättar möjlighet till informationssökning och 

informationsinsamling från olika håll. Vid tillämpning av en kvalitativ metod tillåts 

också problemställningen att utvecklas under arbetets gång. (Lundahl & Skärvad, 1999, 

s. 101 ff.) 

3.2 Informationsinsamling 

Data som redovisas i empirikapitlet (kapitel 4) utgörs av två grupper av primärdata, det 

vill säga av material vi som författare själva samlat in. Insamlad data består här dels av 

intervjuer, dels av låneavtal. Hur intervjuerna utformats och hur respondenterna valts ut 

redogörs för i avsnitt 3.2.1 nedan. Låneavtalen kommer från Ernst & Young och syftar 

till att ge en bild av hur villkor avseende hybridinstrument faktiskt utformas på 

marknaden (se vidare avsnitt 2.3.2). Att vi bedömer detta vara primärdata beror på att 

detta är data som tidigare inte varit insamlad eller publicerad. Härutöver tillkommer 

också sekundärdata i form av utdrag ur ett bolags balansräkning med tillhörande not för 

att illustrera hur instrumentet behandlas häri. 

Något ska också sägas om informationsinsamlingens förhållande till utredningsetik. Då 

vi genom informationsinsamlingen kommer i kontakt med omvärlden måste vi förhålla 

oss till de aktörer vi möter. I vårt fall handlar det främst om de personer vi intervjuar 

och företagen de representerar. Då vi även studerar redovisningsexempel från 

verkligheten måste vi också förhålla oss till dessa bolag och till de personer som försett 

oss med den informationen. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vi inte upplevt att 
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vi stått inför en situation där vi riskerat att bryta mot etablerad utredningsetik. Några 

ytterligare kommentarer kring utredningsetik görs även nedan.    

3.2.1 Intervjuer 

Hur en intervju bäst genomförs, det vill säga vilken form den bör ges, bestäms utifrån 

det syfte som ligger bakom undersökningen. Vid kvalitativa studier där en större 

flexibilitet och djupare svar eftersöks kan intervjun hållas relativt ostrukturerad. Då 

respondentens erfarenheter och synsätt på ett friare sätt tillåts komma fram kan en mer 

detaljerad och beskrivande bild av en företeelse fångas. (Ruane, 2006, s. 176) 

Då de genomförda intervjuerna syftat till att få fram viss information har vi, för att 

underlätta processen, i förväg gett respondenterna tillgång till ett antal utredningsfrågor 

(se avsnitt 2.4) vilka utgjort utgångspunkt för själva intervjun. Då respondenterna 

tillåtits att inom dessa relativt vida ramar komma med egna utvikningar och reflektioner 

kring ämnet har intervjuerna kommit att likna samtal. I jämförelse med de flesta samtal 

är en intervju mer målinriktad där vi som författar trots allt söker vissa svar. Det är 

förmodligen korrekt att sammanfattningsvis betrakta de genomförda intervjuerna som 

halvstrukturerade. (Ruane, 2006, s 176 f.) Till följd av detta har intervjuerna 

sinsemellan också kommit att utveckla sig olika. Det ska dock poängteras att alla 

intervjuer har tagit sin utgångspunkt i de tidigare omtalade utredningsfrågorna. 

Intervjuerna i uppsatsen har genomförts dels som personliga intervjuer, dels som 

telefonkonferenser. En personlig intervju är som utgångspunkt att föredra då möjlighet 

att skapa ett starkare personligt band till respondent ökar. På grund av tidsbrist hos båda 

parter har det av praktiska skäl varit nödvändigt att i några fall istället använda 

telefonkonferenser. 

I en undersökning likt den vi genomför där information inhämtas bland annat genom 

intervjuer finns alltid en risk att undersökningen får skadliga konsekvenser för 

respondenten. I vårt fall kan också de bolag respondenterna representerar komma att 

skadas. Detta till exempel genom att mer information än lämpligt lämnas över till oss. 

Vi upplever dock att våra deltagare har alla förutsättningar, inte minst kompetens, för att 

kunna fatta ett riktigt och medvetet beslut kring sin och sitt bolags medverkan och den 

information de lämnar ut. Vi tror inte heller att deltagarna skulle tveka att avbryta sitt 
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deltagande om de upplevde att deltagandet på något sätt skulle kunna få negativa 

följder. 

3.2.1.1 Val av respondenter 

De främsta kriterierna vid val av respondenter har varit insikt i och delaktighet på 

kapitalmarknaden. Intervjuer har genomförts med Johan Månson, revisor och partner på 

PwC, Hamish Mabon, revisor och partner på Ernst & Young samt med Olof Kajerdt, 

jurist och chef på SEB Merchant Banking Legal. De olika respondenterna har på så sätt 

kommit att representera delvis olika perspektiv vilket breddar studien. Johan Månsson 

respektive Hamish Mabon har valts ut som respondenter då uppsatsen har en 

redovisningsteknisk inriktning och vi betraktar det som naturligt att respondenterna till 

övervägande del är revisorer. Kontakten med Hamish Harbon har förmedlats av SEB, 

medan den initiala kontakten med Johan Månsson har tagits på egen hand. Det kan 

tilläggas att intervjun med Johan Månsson också har syftat till att följa upp den artikel 

han medförfattat och som år 2006 publicerats i tidskriften Balans. 

Olof Kajerdt har valts ut mot bakgrund av hans breda kännedom om kapitalmarknaden i 

stort och kunskap kring hur bolag anskaffar kapital. Härutöver för att få kunskap om 

vilka anledningar som föranlett bankens kunder att överväga kapitalanskaffning genom 

hybridinstrument.  

3.2.2 Praktikfall 

De låneavtal avseende hybridinstrument som redovisas i avsnitt 4.2 har erhållits från 

Ernst & Young.  Det ska poängteras att vi har fått exemplen utvalda åt oss och inte har 

haft någon möjlighet att styra över vilka låneavtal vi skulle få ta del av. Vi är medvetna 

om problematiken kring detta, men upplever inte att de exempel vi fått se skulle vara 

utvalda för att ge en förvrängd bild av verkligheten. Tvärtom upplever vi att de ger en 

god bild av hur villkor för hybridinstrument utformas på marknaden.  

3.3 Studiens trovärdighet 

Att en diskussion kring källor och studiens tillförlitlighet förs framstår som extra viktigt 

då, som i vårt fall, det studerade området är relativt ofullständigt belyst i doktrin och då 

uppsatsen till stor del bygger på genomförda intervjuer. Vid en kvantitativ undersökning 

likt den vi genomför är det lämpligt att i detta stycke utgå från begreppen oberoende, 
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samtidighet, tendens och äkthet (se bland annat Ejvegård, 1996 och Lundahl & Skärvad, 

1999 för en utförligare redogörelse av begreppen). 

Det ska påpekas, vilket också framkommit ovan, att en av artiklarna vilken är upptagen i 

teorikapitlet har författats av en av respondenterna. På så sätt härstammar delar av teorin 

och empirin från samma källa. Lika så är en av de böcker som används framtagen inom 

samma organisation som en annan av respondenterna verkar inom. En ytterligare 

synpunkt är att två av tre respondenter verkar som revisorer och det är därför sannolikt 

att de har liknande utbildningsbakgrund och erfarenheter. Med avseende på kravet på 

oberoende bedömer vi trots allt inte att källornas värde skulle påverkas av de här 

angivna faktorerna. 

Vad gäller kravet på samtidighet ska beaktas att en av respondenterna idag inte längre 

kommer i kontakt med hybridinstrument genom sitt arbete och det kan inte bortses från 

att han kan ha missat eventuell utveckling på området. Dock bedömer vi inte att detta 

utgör något större problem då de uppgifter han lämnat i stort berör tiden då han stod i 

kontakt med instrumentet samtidigt som detta inte var mer än några år sedan. 

Vidare skulle det för dels några av de tryckta källorna, dels samtliga muntliga källor 

kunna ses som ett problem att de härstammar från eller representerar olika 

marknadsaktörer. Här måste det bedömas om svaren på något sätt kan vara färgade av 

ett egenintresse. Dock utgår vi från, med hänsyn taget till vad som ovan framfördes i 

samband med att oberoendekravet diskuterades, att om respondenterna är eniga om att 

ett visst förhållande råder så har vi att utgå från att detta stämmer (jämför här med 

begreppet triangulering). 

Kravet på äkthet träffar i första hand litteraturen och vi har försökt undvika eventuella 

problem genom att i så stor utsträckning som möjligt gå direkt till grundkällan.  

Avslutningsvis ska något också sägas om intressekonflikter. Genom vår empiriska 

undersökning får vi en relativt stark koppling till olika aktörer på marknaden. Vi har 

under skrivandet av uppsatsen inte upplevt att de deltagare vi har kommit i kontakt med 

har försökt styra oss i någon viss riktning. Om så hade varit fallet är det inte per 

automatik så att uppsatsen ska förkastas. Däremot blir det i en sådan situation mycket 

viktigt att vi som författare är tydliga med vilka lojaliteter och kopplingar som finns. Att 
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denna uppsats är skriven efter kontakter med SEB har framkommit i avsnitt 1.1. Banken 

har kommit med förslag till inriktning och även förmedlat vissa kontakter med en av 

respondenterna samt själva representerats av en respondent. I övrigt har SEB inte på 

något sätt styrt eller påverkat uppsatsens innehåll.  
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4 Empiri 

4.1 Presentation av genomförda intervjuer 

4.1.1 Johan Månsson, PwC 

Den inledande intervjun med Johan Månsson genomfördes som en telefonkonferens den 

28 september i år. Denna intervju har sedan följts upp genom ytterligare telefonsamtal 

och e-postmeddelanden.  

Johan Månsson, respondenten, har sammanfattningsvis uppgett följande. 

Kapitalandelslån som kapitalanskaffningsinstrument blev åter tillåtet under år 2006 i 

samband med införande av 2005 års aktiebolagslag och mötte då intresse från bland 

annat skattejurister vilka såg möjligheterna i det nya instrumentet. Som en följd härav 

aktualiserades en rad redovisningstekniska frågor. Respondenten har själv stött på 

kapitalandelslån endast ett fåtal gånger och är också av uppfattningen att det idag inte är 

speciellt vanligt förekommande. 

Flera gånger under intervjun återkommer respondenten till att kapitalandelslån, ur hans 

synvinkel, konstruerats för att uppnå två syften. Dels för att undvika en situation där en 

kontrollbalansräkning behöver upprättas, dels för att undgå likvidationsplikt. Detta sker 

genom införandet av villkoret att kapitalbeloppet som ska återbetalas görs beroende av 

resultatet hos emittenten. Ett sådant villkor är en utmärkande egenskap för 

kapitalandelslånet som instrument. Det är också tänkbart att storleken på 

återbetalningsbeloppet görs beroende av andra faktorer än ett emittentens resultat. En 

sådan faktor skulle kunna vara värdet på aktierna i emittenten. 

Begreppet kapitalandelslån används enligt respondenten inte explicit. Istället är det 

utformningen av villkoren för återbetalning som visar att det rör sig om ett 

kapitalandelslån. Ett sådant villkor skulle kunna ges lydelsen att ”i den mån bolaget gör 

förluster ska i motsvarande mån återbetalningsbeloppet minska”. I detta exempel görs 

alltså storleken på återbetalningsbeloppet beroende av emittentens resultat. Vid förluster 

skulle teoretiskt sett återbetalningsbeloppet kunna bli noll.   

Det faktum att den nuvarande aktiebolagslagen inte beskriver närmare hur villkoren för 

kapitalandelslån ska utformas öppnar lagstiftaren upp för avtalsparterna att enas om i 

stort vilken konstruktion, det vill säga vilka villkor, som helst. Respondenten är dock av 
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uppfattningen att räntebeloppet inte inkluderas i villkoren för hur storleken på 

återbetalningsbeloppet ska beräknas. Med detta menas att det är vedertaget att det alltid 

finns en skyldighet att betala ränta samt att den procentsats med vilken räntan utgår inte 

är villkorad. Räntan löper och beräknas på det kapitalbelopp som i varje given tidpunkt 

ska återbetalas. Dock säger det sig själv att då emitterande bolag går med förlust och 

kapitalbeloppet som en följd härav minskar, kommer även räntan i faktiska tal att 

minska.  

Ett exempel på en situation då kapitalandelslån skulle kunna bli aktuellt som 

kapitalanskaffningsinstrument och som respondenten själv har sett är då en större 

aktiepost i ett bolag, bolag A, ska förvärvas av ett flertal olika intressenter. Ägandet kan 

då placeras i ett för ändamålet upprättat aktiebolag, ett så kallat SPV, här bolag B, och 

finansieras med ett kapitalandelslån. Inte sällan är det aktieägarna bolag B som även är 

långivare. Om villkoren för kapitalandelslånet konstrueras på rätt sätt riskera bolag B, 

det vill säga köparbolaget, inte att hamna i en situation som kräver att en 

kontrollbalansräkning måste upprättas i bolag A. Detta skulle kunna bli fallet om det 

egna kapitalet i bolag A underskrider hälften av det registrerade aktiekapitalet, detta 

framgår av 25 kap 13 § ABL. Görs återbetalningsbeloppet beroende av aktievärdet i 

bolag A kommer skulden att öka om aktiens värde går upp och motsatsvis att minska 

om aktiens värde går ner. Då bolag B genom konstruktionen aldrig förbrukar sitt egna 

kapital uppnås konstruktionens syfte, det vill säga att inte riskerar att komma i en 

kontrollbalansräkningssituation. Respondenten illustrerar exemplet genom att upprätta 

en fiktiv balansräkning beträffande bolag B för år 0 respektive år 1 samt resultaträkning 

för år 1. Det antas att värdet på aktierna i bolag A är 100 år 0 och att ett kapitalandelslån 

upptas till samma belopp. Kapitalandelslånet redovisas som skuld år 0 då det föreligger 

en skyldighet att återbetala det (se figur 1).  

Figur 1. Balansräkning för bolag B, 31/12 år 0 

T E 

Aktier 100     

    S 

    Skuld 100 
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Vidare föreställs att aktierna år 2 minskar i värde till 80. I balansräkningen år 2 

redovisas aktierna till sitt nya värde och då skuldens storlek beror på värdet på aktierna 

minskar även skulden till 80 (se figur 2).  

Figur 2. Balansräkning för bolag B, 31/12 år 1 

T E 

Aktier 80 Årets resultat -20 

      +20 

      0 

    S 

    Skuld  100 80 

        

        
 

En värdeminskning av aktierna med 20 resulterar i en minuspost i resultaträkningen år 

1. Detta medför i sin tur att årets resultat påverkas negativt med ett belopp motsvarande 

storleken på värdeminskningen av aktierna (se figur 3). Eftersom årets resultat överförs 

till balansräkningen redovisas en minuspost motsvarande värdeminskningen av aktierna, 

det vill säga 20 (se figur 2). Denna minuspost i egna kapital-kolumnen kvittas mot en 

pluspost av samma storlek uttryckt i absoluta termer. Med andra ord kommer storleken 

av det egna kapitalet inte att påverkas av aktiernas värdeminskning. Detta eftersom det 

sker en minskning av skulden med motsvarande storlek.  

Figur 3. Resultaträkning för bolag B, år 1 

Värdeminskning (aktier)   -20 

        

Årets resultat   -20 

 

Respondenten uppger också att han ibland har svårt att se hur ett kapitalandelslån skiljer 

sig från efterställda lån. Efterställda lån är fordringar som kommer efter andra lån, men 

före aktier i prioritetsordningen vid en eventuell likvidation. Om ett lån istället 

utformats som ett efterställt lån innebär det att hela eller delar av lånet kan komma att 

efterskänkas i en situation då emittenten gör förlust. Detta för att behålla det egna 

kapitalet intakt och därmed undvika en situation där aktiebolagslagen uppställer krav på 

upprättandet av en kontrollbalansräkning. Visar emittenten senare ett positivt resultat 

kan den del av lånet som efterskänkts inte återgå till långivaren utan ett stämmobeslut. 
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Detta då återställningen av efterställda lån tillbaka till långivaren är att betrakta som en 

överföring av eget kapital vilken träffas av aktiebolagslagens regler om 

värdeöverföring.  Respondenten uppger att han ibland kan uppleva att användandet av 

kapitalandelslån innebär ett omotiverat kringgående av den problematik som finns kring 

efterställda lån. 

4.1.2 Olof Kajerdt, SEB Merchant Banking Legal 

Intervjun med Olof Kajerdt, genomfördes som en personlig intervju den 22 september i 

år. Denna intervju har sedan följts upp genom ytterligare personliga intervjuer.  

Olof Kajerdt, respondenten, har sammanfattningsvis uppgett följande. 

När svenska företag är i behov av att upplåna kapital, till exempel i syfte att täcka 

rörelsefinansieringsbehovet eller i syfte att finansiera framtida förvärvsplaner, finns ett 

antal olika metoder att välja emellan. De mest förekommande finansieringsformerna är 

enligt respondenten upptagande av bankkredit, upplåning på kapitalmarknaden eller att 

vända sig till bolagets egna aktieägare. 

Med upptagande av bankkredit menas vad vi idag associerar med vanliga banklån vari 

utlåningen har en direkt påverkan på bankens balansräkning. Upplåning av kapital 

genom tillhandahållandet av en bankkredit förutsätter att emittenten kan lämna en 

motprestation. Denna motprestation kan till exempel bestå i att emittenten ställer 

säkerheter i pant för bankens fordran eller att banken uppställer olika så kallade 

kovenanter, det vill säga krav, i kreditavtalet som emittenten är skyldig att följa. Enligt 

respondenten kan denna typ av motprestationer förekomma i kombination med 

varandra. De i avtalet uppställda kovenanterna utgörs bland annat av finansiella 

nyckeltal. Härigenom uppställer banken krav på hur stark bolagets finansiella ställning 

måste vara och förbehåller sig rätten att, om något av de uppställda nyckeltalen bryts, 

återkalla krediten. Exempel på i kreditavtalen vanligt förekommande nyckeltal är 

nettoskuld/eget kapital eller nettoskuld/EBITDA. Skulle det uppställda nyckeltalet 

brytas, ett så kallat Event of Default, leder detta till en situation där banken har rätt att 

kräva återbetalning av det utlånade kapitalet. 

I en sådan situation kan bolaget ansöka om att banken avstår sin rättighet att kalla 

tillbaka lånet, en så kallad waiver. Ett sådant avstående omfattar endast den specifika 
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situationen och skulle en liknande situation uppstå igen där en uppställd koventant bryts 

måste med andra ord ett nytt undantag begäras. För ett cykliskt bolag som kan ha svårt 

att hålla sig inom de finansiella nyckeltalen vid sämre tider kan det medföra att flera 

undantag kan bli aktuella att begära under lånets löptid. Proceduren med att ansöka om 

och utfärda en waiver är energikrävande likväl som tidkrävande för parterna och för 

emittenten riskerar det också att bli kostsam, då banken vanligen tar ut en avgift för 

utfärdandet. En annan tänkbar konsekvens är också att banken ändrar räntesatsen i 

kreditavtalet.  

En annan möjlighet att anskaffa kapital är via kapitalmarknaden, där bolaget iklär sig 

rollen som emittent och upplåning sker mot utgivande av skuldebrev samt erläggande 

av ränta. Nackdelen med denna finansieringskälla är dock att omständigheter kan 

inträffa som gör upplåning via kapitalmarknaden ofördelaktig eller helt omöjlig, så till 

exempel i en illikvid marknad. Respondenten menar därför att finansiering via 

kapitalmarknaden snarare är att betrakta som ett komplement till upplåning genom 

upptagande av bankkredit.  

En tredje kapitalanskaffningsmetod är att vända sig till bolagets aktieägare och 

genomföra en aktieemission. Det kan dock finnas situationer då bolaget vill undvika att 

vända sig till aktieägarna. En anledning kan till exempel vara att bolaget nyligen 

genomfört en nyemission varför det kan vara svårt att övertala marknaden att tillskjuta 

ytterligare kapital. En annan anledning skulle kunna vara att det i vissa situationer kan 

innebära ett utspädande av aktieägandet. Ett ytterligare tungt vägande skäl kan vara att 

en nyemission av marknaden uppfattas som negativt. Detta då en nyemission skickar ut 

signaler om att bolaget inte har pengar vilket riskerar att skapar en nedåtgående trend 

för bolaget. 

4.1.3 Hamish Mabon, Ernst & Young 

Intervjun med Hamish Mabon, genomfördes som en personlig intervju den 2 oktober i 

år. Denna intervju har sedan följts upp genom ytterligare telefonsamtal och e-

postmeddelanden.  

Hamish Mabon, respondenten, har sammanfattningsvis uppgett följande. 
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Respondenten har kommit i kontakt med mellan tio och tolv bolag på marknaden vilka 

använt sig av, alternativt har övervägt att använda sig av hybridkapital eller dess 

engelska benämning Capital Security. Ett exempel på ett bolag som använt sig av 

hybridkapital är Vattenfall AB, härefter Vattenfall, där svenska staten så som aktieägare 

tagit rollen som långivare. I just detta fall kan det dock ifrågasättas om upptagandet av 

hybridkapital mer motiverats av affärsmässiga överväganden än av finansiella skäl.  Så 

som respondenten påpekar hade Vattenfall även vid tidsperioden då lånet togs upp en 

stark finansiell situation. Mycket talar därför för att det låg andra överväganden bakom. 

Kanske något så enkelt som att ägarna ville att Vattenfall, precis som andra bolag, 

skulle finansiera sin verksamhet med både eget och främmande kapital.  

Andra bolag drivs istället till att använda hybridkapital av nödvändighetsskäl. Från sista 

kvartalet år 2008 till utgången av år 2009, det vill säga under den så kallade 

”finanskrisen”, hade många bolag en ansträngd likviditetssituation. Många av dessa 

bolag hade enligt respondenten en hög beredskap för att snabbt kunna emittera 

hybridinstrument, något som senare aldrig behövdes. De likviditetsproblem bolagen 

upplevde resulterade i att de fick problem att efterleva de kovenanter som uppställts i 

låneavtalen. Framförallt var det enligt respondenten det finansiella nyckeltalet 

nettoskuld/EBITDA som orsakade störst problem. Problem kan till exempel ha 

uppkommit som ett resultat av att bolaget gjort ett eller flera företagsförvärv och 

därigenom tagit på sig ytterligare skuld. Ett annat exempel är bolag vilka till följd av det 

kraftigt försämrade ekonomiska klimatet såg sin intjäningsförmåga falla kraftigt. Läget 

förvärrades ytterligare av att ett flertal bolag hade skulder upptagen i utländsk valuta 

vilket under vissa perioder var mycket ofördelaktigt. Att i den beskrivna situationen 

använda sig av ett skuldinstrument skulle innebära ett nollsummespel då nettoskulden 

inte skulle påverkas eftersom ökningen i tillgångar motsvaras av en lika stor ökning av 

skulden. Dessutom var det nästan omöjligt för bolag ett få lån eftersom marknaden var 

extremt illikvid. Att försöka påverka EBITDA är svårt, åtminstone på kort sikt. Många 

av bolagen hade också ett behov av rörelsefinansiering, men kunde inte upplåna kapital 

i form av skuld då detta skulle innebära en ökning av nettoskuld. En lösning på detta 

problem hade kunnat vara att emittera hybridinstrument, där hela eller delar av lånet 

istället redovisas som eget kapital med resultatet att nettoskulden kommer att minska.  
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För att avgöra hur hybridinstrument ska redovisas måste, enligt respondenten, de i 

avtalet uppställda villkoren som talar för att instrumentet ska redovisas som skuld 

respektive som eget kapital, vägas mot varandra. I denna avvägning kan olika villkor 

tillmätas olika tyngd. Ett flertal gånger återkommer respondenten till att det saknas en 

enhetlig redovisningspraxis på marknaden avseende hybridinstrument. En viktig 

förklaring till detta är att instrumentet blir aktuella i olika situationer och för olika 

ändamål. Detta då utformningen av villkoren bestäms utifrån det emitterande bolagets 

situation. 

Respondenten har även kommit i kontakt med hybridinstrument genom den diskussion 

som just nu förs inom ramen IFRS kring frågan när hybridinstrument redovisas som 

eget kapital och när är det redovisas som skuld. Det har till exempel i allt högre grad 

kommit att ifrågasättas om det är korrekt att redovisa ett instrument som långfristig 

skuld då tanken aldrig är att det ska betalas tillbaka och långivaren samtidigt inte kan 

påkalla återbetalning. Istället lutar det åt att detta snarare bör betraktas som eget kapital. 

Respondenten tolkar denna utveckling som att en uppluckring håller på att ske, och har 

skett, på området. Diskussionen har även utmynnat i mer vägledning till i första hand 

IAS 32 och mer vägledning är på väg. Detta kan komma att resultera i att 

godtycklighetsaspekten vad gäller klassificering och redovisning reduceras. 

Vad avslutningsvis gäller utsikten för hybridkapital är respondenten något tveksam. 

Riskaptiten hos bankerna har kommit tillbaka och många av bankerna har omförhandlat 

sina kovenanter i utestående kreditavtal samtidigt som många bolag har stärkt sin 

resultaträkning. Eftersom hybridkapital framför allt tilldragit sig ett intresse i svåra 

ekonomiska tider då bolagen haft svårt att efterleva de i avtalen uppställda kovenanter, 

finns det enligt respondenten skäl att tro att kapitalmarknadens aktörer i framtiden 

kommer att förhålla sig avvaktande till instrumentet.  

4.2 Praktikfall 

Nedan redovisas dels ett fall där ett svenskt bolag, Vattenfall, har emitterat 

hybridinstrument, dels avtalsvillkor som utformats i syfte att emittera sådana instrument 

på kapitalmarknaden. 
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4.2.1 Hybridinstrument i den externa redovisningen 

Som nämns ovan är Vattenfall ett exempel på ett svenskt aktiebolag som använt sig av 

hybridkapital. År 2005 emitterades hybridinstrument till ett belopp om 1000 MEUR 

vilka ännu idag är utestående. Instrumentet redovisas i balansräkningen som en 

långfristig skuld. Detta då avsikten är att lånet ska återbetalas. Av årsredovisningen 

framgår att instrumentet ”löper med evig löptid /…/ [n]ågon återbetalningsskyldighet 

föreligger ej men avsikten är att lånet ska återbetalas”. Av villkoren för lånet framgår 

också att det är efterställda Vattenfalls övriga låneinstrument. Räntebetalningen är 

villkorad av bland att Vattenfalls möjlighet att lämna utdelning till aktieägarna och av 

kassaflödesräntetäckningsgraden, den så kallade Interest Coverage Trigger Ratio.  

(Vattenfalls årsredovisning för år 2009, s. 107) 

Figur 4. Utdrag ur Vattenfalls balansräkning för år 2005 

      2005-12-31 2004-12-31 

Långfristiga skulder   

  Hybridkapital (Capital Securities) 9 268 - 

  Andra räntebärande skulder 59 865 64 119 

  Räntebärande avsättningar 42 976 40 621 

  Avsättningar för pensioner 17 432 16 450 

  Uppskjuten skatteskuld 42 370 41 646 

  Andra ej räntebärande skulder 2 425 2 135 

  Summa långfristiga skulder  174 336 164 971 
 

(Källa: Vattenfalls årsredovisning för år 2005, s. 70)  

 

4.2.2 Exempel på villkor 

4.2.2.1 Exempel 1 

Nedan redovisas de krav som Ernst & Young ställt på ett bolag för att en upplåning i 

form av hybridinstrument skulle få redovisas som eget kapital i en årsredovisning 

upprättad i enlighet med IAS/IFRSs rekommendationer. Anledningen till att bolaget 

övervägde att emittera hybridinstrument var att de hade svårt att efterleva de i 

kreditavtal uppställda kovenanter. 

Följande villkor uppställdes: 

1. Instrumentet har en evig löptid med en rätt, en så kallad call option, för 

emittenten att i förtid återbetala lånet,  
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2. Långivaren saknar möjlighet att kräva återbetalning, dock med det undantaget 

att långivaren i händelse av likvidation medges en rätt till erhållande av ränta 

eller till återbetalning av nominella beloppet, 

3. När emittenten utnyttjar sin inlösenrätt (se punkt 1) ska nominellt belopp 

erläggas, 

4. Räntan kan vara kumulativ eller inte, och är baserad på STIBOR plus en fast 

marginal, 

5. Räntebetalning kan utges under förutsättning att aktieutdelning beviljats under 

föregående år, eller att beslutet om utbetalning av ränta fattats frivilligt av 

emittenten och utan sanktioner, annat än att räntan blir upplupen ränta, 

6. Ett frivilligt beslut att betala ränta utan att utdelning har beviljats, ska fattas av 

emittentens styrelse, exklusive de styrelseledamöter som intar rollen som 

långivare i detta lån,  

7. Emittenten kan tillåta, långivaren kan dock inte kräva det, att instrumentet 

kvittas mot nyemitterade aktier i händelse av en framtida nyemission,   

8. När emittenten utnyttjar sin inlösenrätt ska förutom det nominella beloppet även 

uppskjuten ackumulerad utdelning erläggas, 

9. Instrumentet innehåller en step-up-klausul, vilken blir gällande vid den tidpunkt 

då emittenten har möjlighet att betala tillbaka lånet och som innebär en 

signifikant högre ränta i jämförelse med emittentens normala upplåningskostnad,  

10. I händelse av emittentens likvidation är två scenarios möjliga: 

(a) rätten till återbetalning av nominellt belopp är senior till aktieägare men 

efterställd övriga låntagare; eller 

(b) rätten till återbetalning av nominellt belopp är senior i förhållande till 

aktieägare och till minst en långivare vars fordran klassificeras som skuld.   

11. Emittenten har inte rätt att kvitta instrumentet mot aktier i en framtida 

nyemission utan bolagsstämmans godkännande. 

Ett instrument med villkoren ovan hade av emittenten redovisats under Eget kapital-

kolumnen i balansräkningen under beteckningen ”Upptaget hybridlån”, alternativt 

inkluderats i posten ”Övrigt tillskjutet kapital”. 
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4.2.2.2 Exempel 2 

Nedan uppställda villkor utgör ett exempel på hur villkoren för ett hybridinstrument 

utformas. Av villkoren framgår att återbetalningsbeloppet görs beroende av storleken på 

emittentens eget kapital.  

Exemplet är hämtat från ett avtal upprättat av advokatbyrån X. Enligt advokatbyråns 

egen bedömning var dessa villkor tillräckliga för att instrumentet skulle kunna redovisas 

som eget kapital.  

”2.3 /…/if at any point in time the Borrower’s Equity would, /../ be less than half of the 

registered share capital of the Borrower, the Loan shall be reduced by an amount equal 

to the loan’s pro rata share of difference, from time to time, between (i) the Borrowes’s 

Equity /…/ and (ii) half of the Borrower’s registered share capital.”  

“2.5 In the event a reduction of the loan in accordance with Clause 2.3 above has 

occurred, then /…/ if at any point in time the Borrower’s Equity would /…/ be higher 

than half of the registered share capital of the Borrower, the loan shall be increased by 

any amount equal to the Loan’s Pro Rata Share of the difference, from time to time, 

between (i) the Borrowers Equity /…/ and (ii) half of the Borrower’s registered share 

capital.” 

4.2.2.3 Exempel 3 

Nedan uppställda villkor utgör ett exempel på hur villkoren för ett hybridinstrument 

utformas. Av villkoren framgår bland annat att långivaren (X) har rätt att ta del av 

emittentens (Y) vinst, men också en skyldighet att täcka emittentens förluster. Vad 

gäller förlusttäckning finns dock en begränsning i så motto att detta belopp aldrig kan 

bli större än den utlånade beloppet.  

Exemplet är hämtat från ett avtal upprättat av advokatbyrån Y.  

Enligt advokatbyråns egen bedömning var dessa villkor tillräckliga för att instrumentet 

skulle kunna redovisas som eget kapital.  

“6.1 X shall be entitled to 1 % of the profits [in Y].” 

“6.2 X shall participate in losses, if any, equal to its entitlement to the profits (1%) 

provided, however, that X will never be participating in losses in excess of the amount 

its contribution [,i.e. the amount of Euro, which will be contributed from X to Y,]  to Y. 

“9.1 /…/ in any case /…/ of termination of this agreement /…/ Y shall repay to X the 

nominal value of the contribution, plus the percentage in the profits at the date of 

termination of this agreement, if any, less, if any, any losses allocated to X pursuant to 

articles 6.2 and any further losses, if any, arising at the date of termination of this 

agreement.” 
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“9.2 In addition to the provision set forth in paragraph 9.1 above, Y will pay to X an 

amount equal to the application of the Percentage to the increase of value of Y, 

determined as the difference between the value of Y /…/. If the increase of value is a 

negative amount, X shall participate within the limit of its contribution. 

“9.3 The procedure provided for under paragraph 9.1 and 9.2 above shall be applicable 

also in case of voluntary liquidation of Y”  
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5 Analys 

En emittent kan motivera användandet av hybridinstrument på olika sätt. Vi kan i det 

här sammanhanget urskilja tre situationer där användandet av hybridinstrument blivit 

aktuellt. För det första har instrumentet kommit att tillämpas av bolag i syfte att undvika 

att hamna i en situation där 25 kap 13 § ABL kräver att en kontrollbalansräkning ska 

upprättas. Om bolagets finansiella ställning försämras ytterligare kan det också handla 

om att undvika en likvidationsplikt. Den nu beskrivna situationen handlar i mångt och 

mycket om att utnyttja instrumentet till förlusttäckning. Detta då instrumentet från 

början redovisas som skuld, men där den bakomliggande tanken är att det senare, i takt 

med att bolaget lider förluster, ska kunna omvandlas till eget kapital. På så sätt hålls det 

egna kapitalet intakt vilket också var syftet med att emittera instrumentet i detta fall. 

Avgörande för om instrumentet vid emissionstillfället ska redovisas som skuld eller eget 

kapital bestäms mot bakgrund av det bakomliggandet syftet med upptagandet av 

hybridkapital. Detta då syftet kommer att påverka hur villkoren för instrumentet ska 

utformas och hur villkoren utformas blir avgörande för instrumentets klassificering och 

därmed hur det ska redovisas.  

Det faktum att emittentens redovisningsavsikter påverkar hur instrumentet ska redovisas 

bekräftas även i den andra situation där vi kan se att hybridinstrument kommit att 

användas. I denna situation kan det röra sig om att emittenten, för att kunna efterleva de 

i sina kreditavtal uppställda finansiella nyckeltalen, har ett behov av att minska sin 

nettoskuld. I detta fall är syftet bakom användandet av hybridinstrument att tillfredställa 

ett kapitalbehov utan att emittenten tvingas att ta upp mer skuld. Då villkoren för 

hybridinstrument i denna situation utformas så att det kan redovisas som ett 

egetkapitalinstrument, medför detta att syftet uppfylls eftersom mer kapital flyter in i 

bolaget samtidigt som nettoskulden som en följd härav minskar. De nu beskrivna 

situationerna där hybridinstrumentet kan vara aktuellt som finansieringsinstrument 

kännetecknas av ett redovisningstekniskt syfte. Något annat syfte utöver det 

redovisningstekniska kan inte uttydas.  

Den tredje situationen där hybridinstrument förkommit skiljer sig dock från de två ovan 

beskrivna situationerna vad gäller den nyligen dragna slutsatsen att andra syften än rent 

redovisningstekniska knappast kan ligga bakom användandet. Denna slutsats äger inte 
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giltighet för den tredje situationen. I denna situation redovisas det emitterade 

instrumentet direkt som skuld och det finns inte heller någon plan på att en konvertering 

till eget kapital ska ske i framtiden. Vattenfalls emission av hybridkapital år 2005 är ett 

exempel på detta. Enligt vår åsikt är det svårt att finna en ren redovisningsteknisk 

förklaring till varför Vattenfall kom att ta upp instrumentet som en skuld samt till 

avsikten att låta det förbli så för överskådlig tid. Möjligen skulle agerandet kunna 

förklaras av skattemässiga överväganden. Detta framfördes dock inte av revisorn 

Hamish Mabon under intervjun med honom och detta trots att frågan diskuterades. 

Vattenfalls speciella ägarsituation kan också göra det vanskligt att dra för långtgående 

slutsatser. Det bakomliggande syftet till användandet av hybridkapital i den tredje ovan 

nämnda situationen förblir något oklart.  

Vad gäller utformningen av hyrbridinstrument finns en stor möjlighet för parterna att 

själva utforma villkoren. En vid avtalsfrihet föreligger alltså på området. I en mening 

kan hybridinstrument sägas utgöra en följd av denna avtalsfrihet då den tillåtit att 

parterna genom villkor ger instrumentet olika egenskaper och därigenom uppnås 

parternas syfte med instrumentet. Samtidigt har efterfrågan på hybridinstrument vuxit 

fram som ett resultat av att marknaden i högre grad kommit att efterfråga skräddarsydda 

finansieringsinstrument.  

Som nämns tidigare i detta avsnitt är vår uppfattning att det är det redovisningstekniska 

syftet som drivit fram ett intresse för hybridkapital. Detta då emittenten genom 

instrumentets flexibilitet kan ha stora redovisningsmässiga fördelar. Det tycks också 

som att, vilket framstår som fullt naturligt, det framförallt är möjligheten att redovisa 

instrumentet som eget kapital som varit intressant. För att kunna uppnå en sådan 

redovisning blir parterna tvungna att utforma villkor med detta mål för ögonen. Den 

avgörande aspekten då instrumentet ska klassificeras som antingen skuld eller eget 

kapital är hur makten fördelats mellan emittent och långivare. Valet av villkor och dess 

utformning kommer att påverka hur makten fördelas. För att uppnå en situation där 

instrumentet redovisas som eget kapital handlar det således om att välja ut villkor och 

utforma dessa så att makten hamnar hos emittenten. Detta eftersom ingen avtalsenlig 

förpliktelse att prestera föreligger om emittenten kan styra över om och när han ska 

prestera. En avtalsenlig förpliktelse måste föreligga för att definitionen av skuld ska 

vara uppfylld. Som redogjorts för i teoriavsnittet är det ett antal villkor som har en 
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särskilt stor påverkan på maktfördelningen. Användandet av dessa villkor vid fördelning 

av makten bekräftas också genom intervjuer, praktikfall samt exempel på villkor under 

empiriavsnittet.  

Inledningsvis kan nämnas Exempel 1 (se avsnitt 4.2.2.1) där syftet med de uppställda 

villkoren är att instrumentet ska kunna klassificeras som ett egetkapitalinstrument. 

Viktigt för denna bedömning är villkoren som stadgar att långivaren saknar möjlighet 

att kräva återbetalning och att rätten till ränta beror på om utdelning beviljats av 

emittenten eller om beslutet att bevilja ränta fattats frivilligt av denne. Dessa villkor 

indikerar att makten ligger hos emittenten eftersom det avgörande beslutet för om 

långivaren ska erhålla ränta ligger hos emittenten. Även det villkoret att återbetalningen 

endast ska se av det nominella beloppet inklusive eventuell uppskjuten ackumulerad 

utdelning men exklusive ränta väger tungt i bedömningen. Detta eftersom teorin pekar 

på att om det saknas en avtalsenlig förpliktelse för emittenten att erlägga avkastning 

indikerar det att instrumentet ska redovisas som egetkapital. Av exemplet framgår också 

att förekomsten av en step-up-klausul samt villkoret att instrumentet i 

prioritetsordningen kommer efter alla instrument som redovisas som skuld tycks också 

påverka slutsatsen. Detta trots att teorin på området är otydlig kring om ett sådant 

villkor har en inverkan på bedömningen eller inte. Även det faktum att instrumentet i 

exemplet har en evig löptid verkar ha en viss påverkan på klassificeringen. Enligt vår 

åsikt kan det förklaras av att ett sådant villkor innebär att en avtalsenlig 

återbetalningsskyldighet saknas vilket enligt teorin pekar på att det ska klassificeras som 

eget kapital. Således kan det konstateras att den övervägande delen av villkoren i 

exemplet indikerar att makten ligger hos långivaren vilket talar för att instrumentet ska 

redovisas som ett egetkapitalinstrument. Vår åsikt ligger således i linje med i det här 

fallet Ernst & Youngs revisorer.  

I det exempel som respondenten Johan Månsson beskriver förekommer en liknande 

utformning av villkoren som utformningen av villkoren i Exempel 2 (se avsnitt 4.2.2.2). 

I båda situationerna görs storleken på återbetalningsbeloppet beroende av något som 

emittenten kan kontrollera. I Johan Månssons exempel utgörs det av det egna kapital 

medan i Exempel 2 utgörs det av värdet på aktierna i emittenten. Eftersom emittenten 

kontrollerar dessa anses makten ligga hos denne. Detta då emittenten bestämmer om 

och när en avtalsenlig förpliktelse uppstår i enlighet med definitionen av skuld. På 
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grundval av dessa villkor kan således instrumentet redovisas som ett 

egetkapitalinstrument. Denna slutsats styrks också av vad som framkommit i teorin vad 

gäller situationen då förekomsten av en avtalsenlig förpliktelse görs beroende av 

omständigheter inom eller utom emittentens kontroll.  

Exempel 3 (se avsnitt 4.2.2.3) är ytterligare ett exempel på villkor som indikerar en 

redovisning som eget kapital. Detta då villkoret innebär att långivaren, likt en 

aktieägare, ges en möjlighet att ta del av vinsten i bolaget. Samtidigt kan också 

långivaren tvingas att bidra med förlusttäckning upp till det utlånade beloppet. Det 

sistnämnda är också det likt en aktieägare vilken alltid står risken att förlora sitt 

investerade aktiekapital. Det faktum att rätten att ta del av vinsten är begränsad är dock 

en omständighet som visar på skuldkaraktär. Samma exempel innehåller också ett 

villkor där långivaren ges en rätt att ta del av en värdeökning i emittenten. Ett sådant 

villkor indikerar också att det är ett egetkapitalinstrument då långivarens situation kan 

liknas vid en aktieägare. Av exemplet framgår att emittenten är skyldig att återbetala det 

nominella beloppet ökat med en eventuell vinst respektive med avdrag för en eventuell 

förlust. Att det stadgas en avtalsenlig återbetalningsskyldighet visar på skuldkaraktär å 

ena sidan, men det faktum att storleken på återbetalningsbeloppet kan varierar indikerar 

ett det ska redovisas som eget kapital. Hur instrumentet kom att redovisas har vi ingen 

närmare uppgift om, men av vad som framkommit ovan talar övervägande skäl för att 

det ska redovisas som eget kapital.   

I det exemplet som rör Vattenfall är dock klassificeringen av hybridinstrumentet som ett 

skuldinstrument enligt vår åsikt osäker. Ett instrument som har en evig löptid och 

konstanta ränteutbetalningar har enligt teorin en skuldkaraktär. I denna situation är dock 

ränteutbetalningen villkorad av bland annat företeelsen att vinstutdelning skett. 

Eftersom beslutet om vinstutdelning fattas av emittentens bolagsstämma ligger makten 

således hos denne vilket ger karaktären av eget kapital. Det faktum att det föreligger en 

avsikt att återbetala lånet är också enligt teorin en indikator på eget kapital.  

Slutligen kan det konstateras att både teorin och empirin indikerar att en 

sammanvägning av instrumentets samtliga villkor måste göras för att avgöra var makten 

ligger. Vår uppfattning vid intervjun med respondenten Hamish Mabon är också att om 

klienten argumenterar för ett visst sätt att redovisa instrumentet blir också utfallet av 
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redovisningen många gånger så, naturligtvis under förutsättning att tillräckligt många 

villkor indikerar att instrumentet ska redovisa på så sätt som klienten önskar. 

Att förutsäga hybridinstrumentens framtid är enligt vår åsikt svårt. Av de tre situationer, 

vilka identifierats ovan, då hybridinstrument varit aktuellt kan det konstateras att två av 

dessa situationer främst uppträder i ekonomiskt svåra tider. Idag ser bolagens 

ekonomiska situation betydligt bättre ut varför många av de skäl som tidigare fanns för 

att överväga hybridkapital som finansieringsform har bortfallit. Slutsatsen av detta 

skulle då vara att hybridinstrument fram till nästa konjunktursvacka skulle komma att 

spela en perifer roll för bolagens kapitalanskaffning. Att uppmärksamma är dock att 

hybridkapital för cykliska bolag, oavsett konjunkturläge, skulle kunna vara intressant. 

För dessa bolag kan det även i goda tider vara svårt att efterfölja uppställda kovenanter. 

Härutöver är det även möjligt att tydligare vägledning vad gäller gränsdragningen 

mellan skuldinstrument och egetkapitalinstrument skulle kunna minska osäkerheten 

kring hur redovisningen av hybridinstrument ska utformas. Det tycks idag finnas en 

utbredd uppfattning bland praktiker att denna reglering är bristfällig vilket enligt vår 

bedömning kan vara en bidragande orsak till att instrumentet är relativt ovanligt 

förekommande. 

Frågeställningar som uppkommit under uppsatsarbetet och som vi anser lämpa sig för 

vidare studier är bland annat att belysa hybridinstrument ur ett juridiskt perspektiv. Vad 

som då enligt vår åsikt främst är av intresse är vilken roll bolagsstämman spelar vid 

tidpunkten för upptagandet av instrumentet samt vid en eventuell överföring från skuld 

till eget kapital under dess löptid. Existerande material på området har också betonat 

instrumentets användbarhet som verktyg vid skatteplanering. Mot bakgrund av detta kan 

det även tänkas vara givande att utreda vilka skattemässiga fördelar instrumentet för 

med sig och dess påverkan på hur instrumentet kommer att redovisas. En fråga som 

under uppsatsskrivandets gång återkommande slagit oss är hur utbrett användandet av 

hybridinstrument är internationellt. Här skulle en kvantitativ studie mellan länder kunna 

utföras, för att identifiera vilka faktorer som driver fram ett intresse för hybridkapital. 
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