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Abstrakt 

Uppsatsens titel: IAS 39:s påverkan på beslutsfattares val av säkringar och 
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Seminariedatum: 30 maj 2013 
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Nivå: Kandidatuppsats 

Författare: Joachim Areskär och Robert Cederberg 
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Sammanfattning: 

Tidigare studier har visat att reglerna om säkringsredovisning i IAS 39 är komplexa och 

kritiserade samt har effekter på företags val av säkringar och säkringsredovisning. Dessa 

studier har haft ett kvantitativt angreppssätt och därför missat att undersöka hur 

beslutsfattarna på företagen påverkas. För att öka förståelsen kring IAS 39:s påverkan på 

företag undersöker den här studien hur reglerna om säkringsredovisning i IAS 39 påverkar 

beslutsfattarna på svenska icke-finansiella företag utifrån ett antagande om nyttomaximering. 

Som teoretiska referensramar används tidigare forskning kombinerat med centrala antaganden 

i agentteorin och den positiva redovisningsteorin. Teoriavsnittet utmynnar i en analysmodell 

med tre olika typsituationer. I studien genomförs intervjuer med beslutsfattare på små och 

stora svenska icke-finansiella företag. Resultaten från studien visar hur beslutsfattare påverkas 

utifrån reglerna i IAS 39, att erfarenhet av säkringsredovisning spelar roll, att företagets 

storlek inte tycks vara av betydelse samt att jämnhet i resultatet är viktigt för beslutsfattare.  
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Definitioner och viktiga begrepp 

 

Beslutsfattare – En person på ett företag som har delaktighet i beslut om säkringar och 

säkringsredovisning. 

 

Icke-finansiellt företag – Ett företag vars huvudverksamhet inte är trading-, investment- eller 

bankverksamhet. 

 

International Accounting Standard (IAS) 39 – Den redovisningsstandard som behandlar 

redovisning och värdering av finansiella tillgångar. Innehåller även regler kring 

säkringsredovisning. Standarden ingår i IFRS och är obligatorisk för noterade bolag och deras 

dotterbolag inom EU.  

 

International Accounting Standards Board (IASB) – Den organisation som bestämmer de 

redovisningsstandarder som EU sedan godkänner.  

 

International Financial Reporting Standards (IFRS) – Samlingsnamn på internationella 

redovisningsstandards som är obligatoriska för noterade bolag inom EU. IFRS regleras av 

IASB. 

 

Suboptimal säkring – En säkring som beslutsfattaren uppfattar som mindre effektiv eller 

innebär någon form av ökad kostnad jämfört med den optimala säkringen.  

 

Säkring – En åtgärd för att minska eller eliminera risken för att ogynnsamma fluktuationer i 

kurs och prisnivå påverkar värdet på tillgångar och kassaflöden.  

 

Säkringsredovisning – Behandlas i IAS 39 och beskriver hur värderingen av en säkrad post 

och säkringsinstrumentet matchas för att få redovisas i samma period. Målet är ett resultat 

som avspeglar fluktuationer i det underliggande ”riktiga” resultatet.  

 

Säkringsstrategi – Företagets samlade val av säkringar.  
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1 Säkringar och effekter av säkringsredovisning 

Företag exponeras dagligen för olika former av risker, och det är viktigt att ge rapporter som 

speglar den verkliga situationen eftersom dessa används av aktieägare för att kontrollera hur 

ledningen förvaltar deras kapital (Barlev & Haddad, 2003; Penman, 2007). Företagsledare 

riskerar att förlora sitt arbete och rykte om de leder företaget på ett dåligt sätt vilket gör att de 

kommer att leta efter metoder att garantera värdet på företagets tillgångar (Barlev & Haddad, 

2003; DeMarzo & Duffie, 1995). Detta kan bland annat göras genom att säkra företagets 

tillgångar och kassaflöden. För företaget kan en säkring minska risken för att behöva förlita 

sig på dyrare extern finansiering för olika investeringsprojekt. Detta leder i sin tur till ett ökat 

värde på företaget (Viklund & Zachrison, 2006). Säkringar bidrar dessutom till att jämna ut 

företagets kassaflöde och minska risken för insolvenskostnader
1
 vilket ytterligare ökar 

företagets värde (DeMarzo & Duffie, 1995; Dobson & Soenen, 1993).  

 

Syftet med en säkring är att skydda företaget mot en risk genom att risken vägs upp av en 

annan affär, där de två händelserna förväntas bete sig på ett sådant sätt att en förlust som 

realiseras på en marknad kommer att uppvägas av en motsvarande vinst på en annan marknad 

(Hardy & Lyon, 1923). Ett exempel på detta är om ett svenskt företag säljer produkter i euro 

med betalning om en månad. Fram tills det att betalningen är utförd kan valutakursen komma 

att fluktuera vilket innebär att det finns en risk att det belopp som företaget får in i kronor på 

betalningsdagen inte är samma belopp som de använde när de gjorde sin vinstkalkyl eller satte 

priset på varan. För att motverka denna risk kan företag teckna en så kallad valutatermin där 

de ingår ett avtal att på förfallodagen sälja euro till en bestämd kurs. På detta sätt kommer 

fluktuationer i valutakursen att motverkas. Detta är ett exempel på hur företag kan välja att 

säkra sina risker
2
. Redovisning av olika typer av säkringar regleras framförallt i International 

Accounting Standard (IAS) 39. Att redovisa enligt IAS 39 har varit möjligt sedan år 2001 och 

år 2005 blev standarden obligatorisk för noterade bolag i EU (Marton, Lumsden, Lundqvist, 

Pettersson & Rimmel, 2010).  

 

                                                 
1
 Begreppet är översatt från engelskans costs for financial distress och inkluderar kostnader som uppstår när 

omvärlden upplever att det finns en risk för konkurs. Dessa kan till exempel bestå av att färre personer väljer att 

göra affärer med företaget. 
2
 En noggrannare överblick ges i avsnitt 2.1. För en lista över andra möjliga sätt att säkra sina tillgångar och 

kassaflöden hänvisas läsaren till PWC (2005, s. 10 ff.), Ericsson (2010, s. 30-39) samt Marton et al. (2010, s. 405 

f.) för en överblick. 
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De regler som blev obligatoriska år 2005 gäller för samtliga företag på koncernnivå inom EU-

området vilket innebär att noterade företag, för en ökad harmonisering, är tvungna att följa 

internationella redovisningsstandarder. Dessa har medfört stora förändringar inom flera 

redovisningsområden, bland annat inom redovisningen och värderingen av finansiella 

instrument under IAS 39 (Ericsson, 2010; Marton et al., 2010). En säkring kan under IAS 39 

antingen redovisas separat, eller i redovisningen matchas med den post den avser säkra. 

Denna form av matchning kallas säkringsredovisning och regleras i IAS 39 under hedge 

accounting. Säkringsredovisning är därmed frivilligt för företag. För att företag ska få 

säkringsredovisa måste ett antal kriterier vara uppfyllda (PWC, 2005). Dessa kriterier anges i 

IAS 39 paragraf 88 och innefattar bland annat dokumentation samt val av säkringsinstrument. 

Bland dessa kriterier finns även kravet att säkringens effektivitet regelbundet måste testas, för 

att garantera att förändringarna i säkringen tillräckligt effektivt väger upp förändringarna i den 

säkrade tillgången eller kassaflödet. 

 

Säkringsredovisning genomförs genom att ett säkringsinstrument och en säkrad post redovisas 

med hjälp av överensstämmande teknik vid samma tidpunkt. Om säkringen säkringsredovisas 

kommer vinster och förluster matcha varandra och de två posterna kommer att redovisas 

samtidigt i resultaträkningen. Genom att säkringsredovisa kan företag därigenom minska 

volatiliteten, det vill säga svängningarna, i sitt redovisade resultat vilket kan ha en positiv 

effekt på företagets värde (Glaum & Klöcker, 2011; Graham, Harvey & Rajgopal, 2005, 

2006). Väljer ett företag däremot att inte säkringsredovisa redovisas säkringen och tillgången 

separat, vilket kan leda till att förändringarna i värdena redovisas i olika perioder. Detta 

riskerar att öka volatiliteten i det redovisade resultatet trots att det riktiga resultatet inte 

påverkas (Glaum & Klöcker, 2011; Marton et al., 2010; PWC, 2005).  

 

1.1 IAS 39 – En kontroversiell standard 

Hur redovisningen av finansiella instrument på bästa sätt ska ske är ett kontroversiellt ämne 

eftersom det har varit svårt att omsätta IAS 39 i praktiken (Marton et al., 2010). 

Redovisningsansvariga, revisorer och användare av de finansiella rapporterna anser att IAS 39 

är komplex och att det, till följd av regelverket, är svårt att förstå redovisningen (IASB, 2008). 

Även om hela IAS 39 anses komplex har de specifika reglerna kring säkringsredovisning 

ansetts vara särskilt komplexa (Ericsson, 2010). Kritiken av IAS 39 har lett till beslutet att 

ersätta den med mer principbaserade regler i form av en ny standard, International Financial 

Reporting Standards (IFRS) 9. Detta kommer att ske tidigast 2015 (IASB, 2010) och visar att 
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IAS 39 hade oönskade effekter, vilket får stöd av Howiesons (2009) studie. Howieson (2009) 

konstaterar att de standardbestämmande organen ogärna tar upp ämnen som de redan tagit 

upp, om inte nya händelser har inträffat som kan motivera det. När det gäller IAS 39 verkar 

det som om den massiva kritiken har fått IASB att tänka om. IASB (2012) visar att kritiken 

framförallt har inhämtats från användarna av de finansiella rapporterna som tyckte att det var 

svårt att förstå redovisningen. Komplexiteten i IAS 39 har utöver att göra det svårt att förstå 

redovisningen även visat sig kunna ha effekter på företags beteende (Ericsson 2010; Glaum & 

Klöcker, 2011). Med hänsyn till kritiken mot IAS 39 är det allvarligt att en 

redovisningsstandard inte bara misslyckas med att förse intressenter med användbar 

information utan även oavsiktligt påverkar företags beteende. 

 

Det generella syftet med redovisning och finansiell information är inte att påverka företags 

beteende, utan att förse intressenter med information som kan vara användbar för dem i deras 

beslutstagande (IASB, 2010). Att redovisningen trots allt kan påverka företag, och i större 

sammanhang även den socioekonomiska strukturen, är känt för tidigare forskning (t.ex. Ding, 

Richard och Stolowy, 2008; Perry och Nölke, 2006). Frågan kring vilka ekonomiska 

konsekvenser redovisningen får har haft en betydande roll i redovisningsforskningen där 

studier har undersökt olika områden. De empiriska undersökningarna av vilken påverkan 

redovisningsreglerna har på företags säkringsbeteende har dock varit få till antalet (Ericsson, 

2010). De studier som framförallt har genomförts har varit av teoretisk karaktär där 

matematiska modeller har använts under givna förutsättningar för att förutspå företags 

beteende (t.ex. Beisland & Frestad, 2012; DeMarzo & Duffie, 1995; Schöndube-Pirchegger, 

2006). Det finns endast ett fåtal studier med empiriska observationer där området har 

undersökts (t.ex. Ericsson, 2010; Glaum & Klöcker, 2011; Hughen, 2010; Lins, Servaes & 

Tamayo, 2011).  

 

Glaum och Klöcker (2011) finner i sin undersökning att icke-finansiella företag på den tyska 

och schweiziska marknaden påverkas av IAS 39. Detta sker antingen genom att de låter bli att 

säkringsredovisa, och får en ökad volatilitet i det redovisade resultatet, eller att de minskar 

volatiliteten i det redovisade resultatet genom att använda sig av suboptimala 

säkringsstrategier. De som likväl väljer att använda sig av en optimal säkringsstrategi och 

säkringsredovisar efter den, påverkas då IAS 39 leder till en större arbetsbelastning. Att 

beslutsfattare använder sig av suboptimala säkringsstrategier kan bland annat innebära att de 

väljer sämre säkringar eller helt låter bli att säkra en risk. Huruvida företag påverkas i form av 
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suboptimala säkringsstrategier eller högre arbetsbelastning beror vidare, enligt Glaum och 

Klöcker (2011), bland annat på storleken på företaget samt erfarenhet av säkringsredovisning, 

där små företag och företag utan erfarenhet av säkringsredovisning påverkas i större 

utsträckning än övriga företag. Frågan hur företag påverkas besvaras i studien men författarna 

lämnar frågan varför företag påverkas av IAS 39 obesvarad. Frågan varför företag påverkas 

besvaras inte heller av Lins et al. (2011) eller Hughen (2010) som liksom Glaum och Klöcker 

(2011) haft en kvantitativ forskningsansats. Det finns således inga djupgående studier om 

orsakerna bakom IAS 39:s påverkan. En kvalitativ studie inom området genomfördes av 

Ericsson (2010) men där ligger fokus på hur och varför implementeringen av IAS 39 år 2005 

påverkade företagen. Då de tio undersökta företagen i Ericssons (2010) studie inte påverkades 

i någon större utsträckning kunde han inte heller svara på varför företag påverkas. Således är 

varför företag påverkas av IAS 39 ett outforskat område och vi ser ett behov av en studie 

inom detta område.  

 

För att förstå varför företag påverkas bör deras agerande studeras utifrån hur dess 

beslutsfattare influeras. Jensen och Meckling (1976) menar att företags agerande bör ses 

utifrån dess beslutsfattare eftersom företag styrs av individer. De poängterar att företags 

agerande beror på vilka beslut som beslutsfattare på företagen tar och att dessa beslut kommer 

att tas för att maximera deras egen nytta. Med hänsyn till Jensens och Mecklings (1976) 

resonemang innebär det att om IAS 39 påverkar företag är det för att beslutsfattare på företag 

påverkas. Om redovisningsreglerna har lett till att företag anpassar sina säkringar till dessa är 

det på grund av att beslutsfattarna anser att beslutet de tar bäst stämmer överens med deras 

uppfattningar och nyttomaximerande. En fördjupad förståelse av hur IAS 39 påverkar 

beslutsfattarna kommer att bidra till forskningsområdet kring IAS 39:s påverkan på företag. 

Detta leder oss till vår forskningsfråga.  

 

1.2 Forskningsfråga 

Hur påverkar reglerna kring säkringsredovisning i IAS 39 beslutsfattarna och deras val av 

säkringar och säkringsredovisning mot bakgrund av antagandet om beslutsfattarens 

nyttomaximering?  
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1.3 Syfte och studiens bidrag 

Vi vill bidra till en ökad förståelse kring hur reglerna i IAS 39 påverkar beslutsfattarna på 

svenska icke-finansiella företag och på så sätt bidra till att skapa en förståelse för IAS 39:s 

påverkan på företags val av säkringar och säkringsredovisning. Detta kommer att göras 

genom att undersöka beslutsfattare mot bakgrund av antagandet om nyttomaximering. Ur ett 

teoretiskt perspektiv ämnar studien att på ett förklarande sätt bidra till att öka förståelsen kring 

hur beslutsfattare påverkas av IAS 39 i sina val kring säkringar och säkringsredovisning och 

hur detta tar sig uttryck i företags säkringsstrategi. På så sätt kommer studien även att bidra 

till forskningen kring redovisningsreglers ekonomiska konsekvenser. Ur ett praktiskt 

perspektiv avser studien medverka till att öka förståelsen för de företag som överväger att 

börja med säkringsredovisning samt att för investerare kunna bedöma vilka effekter 

säkringsredovisning kan ha på beslutsfattare på företag.  

 

1.4 Disposition 

I följande kapitel presenteras information kring säkringar och säkringsredovisning under 

IAS 39. Teorikapitlet behandlar tidigare studier kring IAS 39:s påverkan på företag, teoretiska 

referensramar för beslutsfattares val samt nyttor och kostnader kopplade till IAS 39. Kapitlet 

avslutas med en analysmodell. Metodologiska val, operationalisering av teoretiska begrepp 

samt effekter av dessa diskuteras i metodkapitlet. I resultatkapitlet presenteras intervjuerna 

och i det efterföljande kapitlet analyseras det insamlade materialet. Arbetet avslutas med en 

diskussion där slutsatser och implikationer för framtida forskning även inkluderas. 

 

2 Bakgrundsinformation 

2.1 Olika former av säkringar 

De viktigaste finansiella risker som icke-finansiella företag exponeras för är valutarisker, 

ränterisker samt råvarurisker (Servaes, Tamayo & Tufano, 2009), vilket även är de risker som 

svenska icke-finansiella företag främst säkrar sig mot (Alkebäck, Hagelin & Pramborg, 2006).  

 

En valutarisk uppstår när företag handlar i annan valuta än sin egen, eller investerar 

utomlands, då värdet på framtida kassaflöden och tillgångar kan ändras på grund av 

fluktuationer i valutakursen (Ericsson 2010). Företag kan säkra sig mot valutarisker bland 

annat genom att teckna en valutatermin där en bestämd kurs och ett bestämt belopp valuta 

låses in, eller genom att teckna en option där företaget får rätt att köpa eller sälja valuta till en 
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bestämd kurs. Då optioner inte medför någon skyldighet inkluderar de en asymmetrisk 

riskfördelning och är därmed dyrare än terminer. En ränterisk kan uppstå för en låntagare på 

grund av att den rörliga räntan fluktuerar. Denna risk kan hanteras med hjälp av en så kallad 

ränteswap, vilket innebär att en räntenivå låses fast och mellanskillnaden mellan den rörliga 

räntan och den fastlåsta räntan betalas till/erhålls från banken (Ericsson, 2010; PWC, 2005). 

En råvarurisk uppstår om ett företag har en exponering mot en speciell råvara till exempel el, 

olja, gas eller metall. Företag som är känsliga för fluktuationer i råvarupriser kan välja att 

teckna en råvarutermin, som fungerar på samma sätt som en valutatermin (PWC, 2005).  

 

2.2 Säkringsredovisning under IAS 39 

IAS 39 behandlar redovisningen och värderingen av finansiella instrument och innehåller 

regler om säkringsredovisning. Säkringsredovisning är frivilligt och tillåter företag som säkrar 

sina risker att i redovisningen koppla ihop den säkrade tillgången eller kassaflödet med ett 

säkringsinstrument, till exempel en valutatermin (Marton et al., 2010). På detta sätt kommer 

säkringsinstrumentet och den säkrade posten att redovisas enligt samma metod och 

fluktuationerna i de två posterna tar ut varandra (Marton et al., 2010; PWC, 2005). Om 

säkringsredovisning inte tillämpas ska säkringsinstrument i många fall värderas till verkligt 

värde och förändringarna tas därför upp i resultaträkningen (PWC, 2005). Då förändringar i 

värdet på den säkrade tillgången eller kassaflödet ofta bokförs utanför resultaträkningen till 

dess att vinsten eller förlusten realiseras innebär det att förändringar i värdet på tillgången 

eller kassaflödet och säkringen ofta redovisas i resultaträkningen under olika perioder (Glaum 

& Klöcker, 2011). Konsekvenserna av att säkra tillgångar och kassaflöden utan att 

säkringsredovisa kan därför leda till en ökad volatilitet i det redovisade resultatet trots att 

säkringsverksamheten bidrar till att volatiliteten i det riktiga resultatet minskar (Glaum & 

Klöcker, 2011; PWC, 2005).  

 

För att få säkringsredovisa ett förhållande mellan ett säkringsinstrument och en säkrad post 

krävs att säkringsinstrumentet är ett derivat och att kraven i IAS 39 paragraf 88 uppfylls 

(IAS 39, paragraf 72). De poster som får säkringsredovisas är redovisade tillgångar, skulder, 

ej redovisade bindande åtagande, högst troliga prognostiserade transaktioner samt 

nettoinvesteringar i utlandet (IAS 39, paragraf 78). Kraven för att få säkringsredovisa är enligt 

IAS 39 paragraf 88 att det vid köpet av säkringen finns ett dokumenterat förhållande mellan 

säkringen och den säkrade posten, att säkringen förväntas vara effektiv, att denna effektivitet 

kan testas, att säkringen utvärderas och att dess effektivitet bekräftas på kontinuerlig basis. 
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För kassaflödessäkringar krävs dessutom att det prognostiserade flödet är högst troligt. Det är 

viktigt att komma ihåg att kriterierna i IAS 39 inte begränsar företag från olika former av 

säkringar. Däremot kan de hindra företag från att säkringsredovisa säkringar som inte 

uppfyller kraven (Ericsson, 2010).  

 

3 Teori 

I teorikapitlet presenteras olika typsituationer till följd av IAS 39, teoretiska referensramar för 

beslutsfattares agerande samt konsekvenser av de olika typsituationerna med hänsyn till 

beslutsfattares agerande. Kapitlet avslutas med en analysmodell. 

  

3.1 Konsekvenser av IAS 39 för företag – olika typsituationer 

Glaum och Klöcker (2011) har undersökt hur tyska och schweiziska företag påverkas av 

IAS 39. De fann att IAS 39 påverkar icke-finansiella företags säkringsbeteende i det avseende 

att företag väljer att inte säkringsredovisa, väljer suboptimala säkringsstrategier eller påverkas 

av högre arbetsbelastning. De fann även att större företag och företag med erfarenhet av 

säkringsredovisning sedan tidigare påverkas i mindre utsträckning. Även Hughen (2010) har 

funnit att företag ibland låter bli att säkringsredovisa eller använder sig av sämre 

säkringsstrategier för att kunna säkringsredovisa. Att företag ibland använder sig av sämre 

säkringsstrategier till följd av reglerna om säkringsredovisning har även bekräftats av Lins et 

al. (2011). Ericsson (2010) har undersökt tio svenska icke-finansiella företag och om 

implementeringen av IAS 39 har påverkat företagen. Studien kom fram till att 

implementeringen av IAS 39 i de flesta fall inte hade någon påverkan på företagen. Det fanns 

dock fall då reglerna ledde till mer arbete eller till att företag valde att inte säkringsredovisa.  

 

En sammanfattning över de olika typsituationerna som reglerna kring säkringsredovisning 

enligt tidigare studier kan leda till återfinns nedan. En grafisk illustration över dessa 

typsituationer återfinns i figur 1.  

 

1) Företag använder sig av den säkringsstrategi som de anser är bäst men låter bli att 

säkringsredovisa. Konsekvenserna av detta kan bli en ökad volatilitet i företags 

redovisade resultat (Ericsson, 2010; Glaum & Klöcker, 2011; Hughen, 2010).  
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2) Företag säkringsredovisar men använder sig av suboptimala säkringsstrategier för att 

anpassa sig till reglerna. De suboptimala säkringsstrategierna kan bland annat bestå av 

att företag säkrar färre risker, eftersom de väljer bort säkringar som inte kvalificerar 

sig för säkringsredovisning, eller begränsar sitt val av säkringar till säkringar som är 

enklare att säkringsredovisa (Glaum & Klöcker, 2011; Hughen, 2010; Lins et al., 

2011).  

 

3) Företag säkringsredovisar den strategi som de anser bäst. Komplexiteten i IAS 39 

kommer dock leda till en större arbetsbelastning (Ericsson, 2010; Glaum & Klöcker, 

2011; PWC, 2005). 

 

Figur 1. IAS 39:s konsekvenser för företaget. 

 

Som studierna visar kan IAS 39:s påverkan på företag resultera i olika utfall för olika företag. 

Jensen och Meckling (1976) menar att företags agerande består av dess beslutsfattares 

handlingar. För att kunna förstå hur beslutsfattare påverkas av IAS 39, och hur det leder till 

olika utfall i form av de tre typsituationerna, behöver IAS 39:s påverkan på beslutsfattare 

analyseras. För att kunna analysera beslutsfattares agerande måste först teoretiska 

referensramar för deras beteende tas fram.  

 

3.2 Teoretiska referensramar för beslutsfattares agerande 

3.2.1 Agentteorin 

Agentteorin är en av de mest inflytelserika teorierna inom redovisningsområdet då den bland 

annat inkorporerar intressekonflikter och den incitamentsproblematik som kan uppstå när 
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ägandet och förvaltningen är skilda åt (Lambert, 2001). Jensen och Meckling (1976) och 

Lambert (2001) beskriver utgångspunkten i agentteorin, nämligen att principalerna (ägare till 

företaget) överlämnar förvaltningen av företaget till agenten (beslutsfattare på företaget). 

Agentproblematik kan även uppstå mellan en långivare och en låntagare, till exempel i de fall 

företag lånar pengar. Agenten förvaltar verksamheten samtidigt som principalen behöver 

förlita sig på agenternas rapporter för att kontrollera hur agenten förvaltar verksamheten, 

vilket innebär att agenterna har ett informationsövertag gentemot principalen. Jensen och 

Meckling (1976) anser att de problem som kan uppstå framförallt beror på 

informationsasymmetrin och att agenten och principalen har olika mål. Då det antas att 

människan är rationell och försöker maximera sin egen nytta kommer agenten att ta beslut 

som bäst överensstämmer med dennes personliga nyttomaximering. Detta kan leda till så 

kallade agentkostnader som bland annat består av kostnader till följd av att agenten tar beslut 

som inte maximerar principalens nytta. 

  

En lösning för att öka målkongruensen mellan beslutsfattare och ägare samt minska 

agentkostnaderna är enligt Jensen och Meckling (1976) och Lambert (2001) att koppla olika 

former av kompensation till hur väl beslutsfattare uppnår vissa mål. Förhoppningen är att få 

agenten att i större utsträckning arbeta mot principalens mål. Watts och Zimmerman (1986) 

menar att eftersom utvärderingar ofta är kopplade till redovisningen kan det påverka 

beslutsfattares val av redovisningsmetod vilket gav upphov till positiv redovisningsteori, en 

ny teoretisk gren inom agentteorin.  

 

3.2.2 Utveckling av agentteorin – positiv redovisningsteori 

Positiv redovisningsteori är enligt Watts & Zimmerman (1978, 1986, 1990) ett sätt att 

förklara beslutsfattares val av olika redovisningsmetoder. Utgångspunkten i den positiva 

redovisningsteorin är, precis som i agentteorin, att beslutsfattare är nyttomaximerare och 

kommer att ta beslut för att maximera sin egen nytta. Watts och Zimmerman (1986) anser att 

beslutsfattarna har möjlighet att bland accepterade redovisningsmetoder välja den metod som 

maximerar deras egen nytta. Enligt Watts och Zimmerman (1986) finns det bland annat ett 

samband mellan beslutsfattares val av redovisningsmetod och företagets storlek. Större 

företag har incitament att välja metoder som minskar volatiliteten i det redovisade resultatet, 

eftersom volatilitet i dessa företags resultat i större utsträckning ger upphov till negativ 

uppmärksamhet. Kopplingen mellan olika redovisningsmått och konsekvenserna för individen 
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är dock inte alltid möjliga att observera varför beslutsfattarnas uppfattning om de olika 

alternativens effekter står i centrum.  

 

I användandet av positiv redovisningsteori bör det poängteras att säkringsredovisning inte 

används för att minska eller öka det redovisade resultatet utan för att minska volatiliteten. Att 

använda positiv redovisningsteori i analysen av beslutsfattares beteende kring 

säkringsredovisning har tidigare implicit gjorts i teoretiska modelleringsstudier (t.ex. 

DeMarzo & Duffie, 1995). Dessa studier har undersökt beslutsfattares motiv till att 

säkringsredovisa och hur det påverkar företags beteende. Genom att implicit utgå från Watts 

och Zimmermans (1986) resonemang kom DeMarzo och Duffie (1995) fram till att 

beslutsfattare kommer att välja att säkringsredovisa för att minska volatiliteten i det 

redovisade resultatet och på så sätt minska risken för dålig utvärdering och dåligt rykte, vilket 

maximerar deras egen nytta.  

 

3.2.3 Kritik mot teorierna  

Även om kritik har riktats mot agentteorin har, enligt Rausch (2010), antagandet att 

beslutsfattare är nyttomaximerare accepterats. En brist i de ovan diskuterade teorierna 

gällande beslutsfattarnas nyttomaximerande är att det implicit antas att beslutsfattare främst 

motiveras av monetära belöningar. De kan, precis som Lambert (2001) påpekar, även 

motiveras av andra faktorer, som till exempel en inre önskan av att göra ett fullgott arbete. För 

denna studie innebär kritiken att nyttor och kostnader till följd av IAS 39 kan bero på flera 

olika faktorer vilket vi i denna studie har tagit hänsyn till (se avsnitt 4.5.2).  

 

Kritik har även framförts mot användandet av positiv redovisningsteori då den inte är 

normativ i den mening att den inte föreskriver hur beslutsfattare borde välja 

redovisningsmetod, utan för att den endast beskriver hur de väljer (Deegan & Unerman, 

2011). Då syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur IAS 39 påverkar beslutsfattare 

i deras val kring säkringsredovisning, och inte att beskriva hur beslutsfattare borde 

säkringsredovisa, är kritiken irrelevant för denna studie.  

 

3.2.4 Sammanfattning av orsakerna till beslutsfattares agerande 

Utgångspunkten i beslutsfattares beteende är att de kommer att ta beslut som de uppfattar 

maximerar den egna nyttan. Det är mot bakgrund av detta nyttomaximerande perspektiv som 

beslutsfattares beteende kommer att analyseras. Med hänsyn till kritiken som har riktats mot 
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teorierna är det viktigt att poängtera att upplevd nytta hos individer kan utgöras av olika 

faktorer. 

 

3.3 Konsekvenser av de olika typsituationerna 

För att kunna förstå hur nyttomaximerande beslutsfattare kan påverkas av IAS 39 måste 

kostnaderna och nyttorna som härrör från de olika typsituationerna i avsnitt 3.1 presenteras. 

Kostnaderna och nyttorna för beslutsfattarna i de olika typsituationerna är:  

 
1) Optimal säkringsstrategi utan säkringsredovisning. Det är beslutsfattarens uppgift 

att skydda aktieägarna från oförutsägbara händelser och de har därmed ansvar att 

använda vad de anser vara den bästa säkringsstrategin (Trombley, 2003). Fördelen 

med att inte säkringsredovisa under IAS 39 är att beslutsfattarna slipper lägga ned 

arbete (Glaum & Klöcker, 2011; Marton et al., 2010; PWC, 2005). Detta alternativ 

kan innebära en ökad volatilitet i det redovisade resultatet (Glaum & Klöcker, 2011; 

Hughen, 2010) vilket Watts och Zimmerman (1986) menar är något som beslutsfattare 

vill undvika. För beslutsfattare innebär det att de finansiella rapporterna riskerar att 

sämre spegla deras prestation (Marton et al., 2010). Om de inte säkringsredovisar kan 

volatiliteten öka vilket innebär att beslutsfattare möter en ökad risk för att bli negativt 

utvärderade samt att deras framtida lön och rykte står på spel (DeMarzo & Duffie, 

1995, Penman, 2007). 

 

2) Suboptimal säkringsstrategi med säkringsredovisning. Säkringsredovisning 

minskar volatiliteten i det redovisade resultatet (Glaum & Klöcker, 2011; Marton et 

al., 2010; PWC, 2005). Enligt Watts och Zimmerman (1986) kan lägre volatilitet 

minska den negativa uppmärksamheten. En lägre volatilitet kan dessutom öka 

beslutsfattares och företags chans att nå uppsatta mål och beslutsfattare kan prioritera 

det redovisade resultatet framför det riktiga resultatet (Graham et al., 2006). 

Säkringsredovisning minskar fluktuationer i det redovisade resultatet vilket i sin tur 

minskar risken för fluktuationer i den framtida lönen för beslutsfattare (DeMarzo & 

Duffie, 1995) då dessa utvärderas utifrån resultaträkningen (Penman, 2007). På grund 

av användandet av en suboptimal säkringsstrategi, antingen genom att låta bli att säkra 

en risk eftersom instrumentet inte får säkringsredovisas, eller genom att använda sig 

av en sämre säkring riskerar detta alternativ att minska företagets välstånd samt öka 

dess riskexponering då volatiliteten i kassaflödet kan öka (Beisland & Frestad, 2012; 
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Glaum & Klöcker, 2011, Lins et al., 2011). Användandet av en säkringsstrategi som 

inte är optimal kan därför klassificeras som en agentkostnad enligt Jensens och 

Mecklings (1976) definition. Att säkringsredovisa kan leda till att mer arbete krävs 

(Glaum & Klöcker, 2011; Marton et al., 2010; PWC, 2005) men en suboptimal 

säkringsstrategi kan upplevas vara enklare att säkringsredovisa än en optimal (Glaum 

& Klöcker, 2011).  

 

3) Optimal säkringsstrategi med säkringsredovisning. Enligt Watts och Zimmerman 

(1986) kan en minskad volatilitet i det redovisade resultatet minska den negativa 

uppmärksamheten. Beslutsfattare har som ansvar att använda det som de anser är den 

bästa säkringsstrategin eftersom det är deras uppgift att skydda aktieägare från 

oförutsägbara händelser (Trombley, 2003). Ett mindre volatilt resultat kan öka 

beslutsfattares möjlighet att nå upp till målen (Graham et al., 2006). Detta alternativ 

ger beslutsfattare en chans att använda sig av den säkringsstrategi som de tycker är 

bäst och i enlighet med DeMarzo och Duffie (1995) minska risker kopplade till sin 

framtida lön och rykte eftersom strategin säkringsredovisas. Risken minskar eftersom 

aktieägare använder resultaträkningen för att bedöma förvaltningen av företaget 

(Penman, 2007). Säkringsredovisning kan minska volatiliteten i resultatet vilket kan 

öka företagets värde samt minska lånekostnaderna (Graham et al., 2005) och 

riskpremien som investerare kräver av företaget (Penman, 2007). För företag och 

beslutsfattare innebär detta alternativ att de använder den bästa säkringsstrategin även 

om det innebär ökade kostnader på grund av att mer arbete krävs med 

säkringsredovisningen (Glaum & Klöcker, 2011; Marton et al., 2010; PWC, 2005).  

 

3.4 Analysmodell 

Genom att undersöka vilka upplevda kostnader och nyttor som typsituationerna medför kan 

beslutsfattares beteende analyseras utifrån en kostnad/nyttoanalys. En grafisk illustration av 

vår analysmodell återfinns i figur 2.  

 

I en första avvägning måste beslutsfattare ta beslut huruvida kostnaden för 

säkringsredovisningen överstiger nyttan eller inte. Om kostnaden överstiger nyttan kommer 

han eller hon att välja typsituation ett och välja den optimala säkringsstrategin men låta bli att 

säkringsredovisa. Om nyttan av säkringsredovisning överstiger kostnaden måste 



14 

 

beslutsfattaren fastställa om säkringen kvalificerar sig för säkringsredovisning. Gör den inte 

det kommer beslutsfattaren att låta bli att använda det instrumentet för att säkra, på grund av 

sitt tidigare beslut att nyttan av säkringsredovisning överstiger kostnaden. Beslutsfattaren 

väljer då typsituation två med en suboptimal säkringsstrategi där resten av företagets 

säkringar säkringsredovisas. 

 

Om säkringen kvalificerar sig för säkringsredovisning måste beslutsfattaren avgöra om någon 

suboptimal säkring är enklare att säkringsredovisa än den optimala. Om den optimala 

säkringen är lika enkel, eller enklare, kommer beslutsfattaren att välja typsituation tre och 

välja en optimal säkringsstrategi som säkringsredovisas. Om den suboptimala säkringen är 

enklare att säkringsredovisa kommer beslutsfattaren i en andra avvägning att behöva ta 

ställning till om nyttan av det minskade arbetet överstiger kostnaden för att använda sig av en 

suboptimal säkring. Om kostnaden för en suboptimal säkring överstiger nyttan av det 

minskade arbetet kommer beslutsfattaren att välja typsituation tre och välja en optimal 

säkringsstrategi som säkringsredovisas. Om nyttan av det minskade arbetet överstiger 

kostnaden för att använda sig av en suboptimal säkring kommer beslutsfattaren att välja 

typsituation två och använda sig av en suboptimal säkringsstrategi och säkringsredovisa den.  
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Figur 2. Analysmodell av beslutsfattares säkringsbeteende. 

 

4 Studiens tillvägagångssätt  

4.1 Val av metod 

I valet av metod går det att välja mellan kvalitativa metoder, kvantitativa metoder eller en 

kombination av dessa. Kvalitativa metoder lämpar sig när det är viktigt att kunna gå på djupet 

och kunna beskriva och förstå en speciell företeelse (Holme & Solvang, 1997). Intervjuer är 

ett lämpligt sätt att samla in information då anledningarna och resonemanget bakom beslut 

undersöks (Holme & Solvang 1997; Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). Då det för denna 

studie har varit väsentligt att förstå det resonemang som beslutsfattare för kring de olika 
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avvägningarna denne gör har vi valt att använda oss av intervjuer. Personer i ledningsposition 

låter sig hellre bli intervjuade än fyller i en enkät (Saunders et al., 2009) vilket även det 

motiverar valet av intervjuer. Då undersökningen fokuserar på hur reglerna i IAS 39 påverkar 

beslutsfattare har en förklarande studie genomförts. Till förklarande studier är 

semistrukturerade intervjuer mest lämpliga för att kunna förstå hur olika samband kan se ut 

(Saunders et al., 2009). Anledningen till att semistrukturerade intervjuer har varit det 

lämpligaste alternativet för oss är att denna studie har krävt att öppna frågor har ställts samt 

att ordningen på frågorna har behövts varieras efter intervjupersonerna. Semistrukturerade 

intervjuer möjliggör att intervjupersonerna kan bygga vidare på sina svar (Saunders et al., 

2009). För att försöka få så uttömmande svar som möjligt har vi i de lägen, när området inte 

känts uttömt, ställt följdfrågor för att ge intervjupersonerna chansen att utveckla sina svar. 

 

Bilaga 1 innehåller exempel på frågor som har ställts och har fungerat som en intervjuguide. 

På grund av intervjuernas semistrukturerade utformning har alla frågor sällan ställts explicit 

utan vi har försökt anpassa intervjun till intervjupersonens svar. Detta tror vi även har lett till 

att frågorna har blivit mindre kontroversiella vilket kan ha minskat intervjupersonernas 

tendens att ge politiskt korrekta svar (se mer i avsnitt 4.5.1).  

 

Via intervjuer på plats har vi fått tillgång till fyra intervjuer, och för att öka insikten för olika 

beslutsfattares olika situationer har vi även valt att genomföra telefonintervjuer. Detta har gett 

oss möjlighet att genomföra ytterligare fem intervjuer. Genom att öka antalet företag har vi 

velat öka insikten i beslutsfattares olika situationer, och på så sätt kunna bidra till en mer 

nyanserad bild av IAS 39:s påverkan på beslutsfattare. Även om en kvalitativ studie inte 

genererar resultat som går att generalisera för populationen kan kvalitativa studier ge upphov 

till resultat som går att generalisera för teorin (Yin, 1994). Vi har genomfört nio intervjuer 

vilket ligger i det högre intervallet i Eisenhardts (1989) förslag om fyra till tio undersökta fall 

som möjlig grund för teoretisk generalisering. Eisenhardt (1989) menar annars att ett 

tillräckligt antal observationer har genomförts när en teoretisk mättnad har uppstått, det vill 

säga när nya intervjuer inte ger tillräckligt mycket nytt i förhållande till vad det kostar att 

genomföra dem. Fler beslutsfattare skulle visserligen ha gjort det möjligt att göra fler 

jämförelser mellan företagen och upptäcka nya företeelser, dock hade fler fall gjort det svårt 

att i den här uppsatsen gå djupare. I avvägningen mellan att i djup kunna analysera de 

intervjuer som har genomförts jämfört med eventuella nya observationer har vi ansett att nio 

intervjuer har gett en tillräckligt god bild över de olika situationer och problem som IAS 39 
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kan ge upphov till. Vi har därför sett nio intervjuer som ett rimligt antal för att kunna besvara 

vår forskningsfråga.  

 

4.2 Intervju på plats eller telefonintervju 

Som diskuterades i avsnitt 4.1 har vi valt att öka antalet intervjupersoner och konsekvenserna 

av detta blev att vissa intervjuer genomfördes över telefon. Bryman (2011) konstaterar att det 

finns effekter av telefonintervjuer. Nackdelarna med telefonintervjuer är att det kan vara 

svårare att tolka hur respondenten uppfattar en fråga samt svårare att skapa ett förtroende till 

intervjupersonen. Fördelarna med att anordna telefonintervjuer är en ökad tillgänglighet, 

snabbare process samt en lägre kostnad. Ytterligare en fördel med telefonintervjuer kan vara 

att svaren i lägre utsträckning påverkas av intervjuaren (Bryman 2011). Sturges och Hanrahan 

(2004) konstaterar att skillnaderna i svaren från respondenterna i kvalitativa studier är små när 

telefonintervjuer jämförs med intervjuer på plats. Då skillnaderna mellan telefonintervjuer och 

vanliga intervjuer inte är stora har vi ansett att fördelarna i och med det ökade antalet 

deltagande intervjupersoner har överstigit nackdelarna.  

 

Vi har i samtliga fall tillåtits att spela in intervjuerna vilket har gjort det möjligt att 

transkribera dessa. En fördel med detta är att det finns möjlighet att gå tillbaka till 

intervjuerna igen, citera intervjupersonerna samt upptäcka nya mönster (Saunders et al., 

2009). En skillnad vi har noterat mellan de olika typerna av intervju var att intervjuerna på 

telefon blev aningen kortare än intervjuerna som skedde på plats. Vi tror dock inte att detta 

har haft någon betydande påverkan på resultatet då vi har sett till att få svar på alla avsnitt i 

intervjuguiden. I de fall vi, vid transkriberingen och analysen, har upptäckt att vi saknat något 

från telefonintervjuer, inte riktigt förstått eller har känt att det funnits områden som de 

intervjuade har kunnat utveckla har vi haft tillåtelse att återkomma och ställa 

kompletteringsfrågor. Kompletteringsintervjuer har genomförts i två fall och genom dessa tror 

vi att vi har kunnat hantera de nackdelar som telefonintervjuer trots allt kan medföra.  

 

4.3 Val av intervjupersoner 

Då vi genomgående har fokuserat på beslutsfattare på företag är det viktigt för läsaren att 

förstå vem denna person är samt dennes roll. I vår undersökning är en beslutsfattare en person 

på ett företag som har delaktighet i beslut om säkringar och säkringsredovisning. Av våra 

intervjupersoner har samtliga haft möjlighet att ta beslut i frågor om säkringar och 
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säkringsredovisning varför vi anser att vi har fått tillgång till rätt personer. För att kunna 

undersöka hur beslutsfattare påverkas av IAS 39 och hur detta påverkar företagen har det varit 

av vikt att få tillgång till företag som påverkas av IAS 39. Med tanke på Glaums och Klöckers 

(2011) resultat, att mindre, icke-finansiella bolag i större utsträckning påverkas av IAS 39 än 

större bolag, har vi valt att intervjua både små och stora företag. Genom att ha utgått från både 

stora och små företag, och på så sätt inkludera företag som enligt tidigare studier påverkas i 

olika grad, tror vi att vi kan skapa en ökad förståelse för de olika situationer som IAS 39 kan 

ge upphov till.  

 

För att skilja mellan små och stora företag har vi utgått från Nasdaq OMX Stockholm Large 

respektive Small Cap, där företag delas upp efter börsvärde
3
. Fördelen med att utgå från 

börsvärdet istället för värdet på ett företags tillgångar, som Glaum och Klöcker (2011) har 

gjort, är att balansräkningen för vissa företag inte alltid speglar tillgångarnas rätta värde. 

Problemet med att använda börsvärdet är att det kan innehålla förväntningar (Penman, 2009) 

och företag riskerar därför att framstå som större än vad de egentligen är. Vi har därför valt att 

i tabell 1 inkludera omsättningen för företagen för att ge ytterligare en indikator på deras 

storlek. Att vi har använt oss av Nasdaq OMX som utgångspunkt garanterar samtidigt att 

företagen använder sig av IAS 39 eftersom IFRS är obligatoriskt för noterade bolag. I en 

första omgång mailade vi företag på Small och Large Cap med säte i Stockholm eller 

Uppsala. Anledningen till att vi i vår första omgång förfrågningar valde att begränsa oss till 

Uppsala- och Stockholmsbaserade företag var för att vi om möjligt ville ge företag chansen att 

bli intervjuade på plats. På grund av den sämre responsen från de mindre företagen valde vi, 

för att få ett tillräckligt empiriskt material, att i en andra omgång skicka ut förfrågningar till 

företag på Small Cap, baserade i övriga Sverige där vi bad om att få intervjua relevanta 

beslutsfattare över telefon.  

 

Totalt har nio intervjuer med tio beslutsfattare genomförts där beslutsfattare på fyra företag 

har velat bli anonymiserade. Totalt har fem små företag och fyra stora företag representerats i 

studien. Fyra intervjuer har genomförts på företagens huvudkontor och fem intervjuer har 

genomförts över telefon. För att garantera anonymiteten för de företag som har velat förbli 

anonyma har vi i tabell 1 endast inkluderat en ungefärlig siffra på omsättningen. Siffran torde 

                                                 
3
 Uppdelningen mellan de olika listorna beror på företags börsvärde. Företag på Large Cap har ett börsvärde på 

över en miljard euro, företag på Mid Cap har ett börsvärde som är mellan 150 miljoner euro och 1 miljard euro 

och företag på Small Cap har ett börsvärde som är lägre än 150 miljoner euro. 
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dock spegla huruvida företaget är litet eller stort utan att röja företagets identitet. Vi har döpt 

de anonymiserade företagen efter vilken bransch de är verksamma i, dock har denna 

branschuppdelning genomförts grovt för att det inte ska gå att använda branschtillhörigheten 

tillsammans med omsättningen till att lista ut vilket företag det är. Branschtillhörigheten kan 

dock tydliggöra vilka finansiella risker företagen är exponerade för. De deltagande företagen 

presenteras i tabell 1. För ytterligare beskrivning av företagen hänvisas läsaren till bilaga 2. 

Tabell 1. Presentation av intervjuade beslutsfattare.  

 

Företag (samt 

avsnitt i resultatet) 

 

Omsättning i 

SEK 2012 

(Miljarder) 

Intervjuperson(er) och 

befattning 

Intervjuform (längd 

på intervju) 

Datum 

Pricer AB (5.1.1) 0,55 Harald Bauer, CFO 
Telefonintervju 

(45 minuter) 
5/4-2013 

Endomines AB 

(5.1.2) 
0,23 Börje Lindén, CFO 

Telefonintervju 

(30 minuter) 
11/4-2013 

Björn Borg AB 

(5.1.3) 
0,55 Magnus Teeling, CFO 

Intervju på plats (35 

minuter) 
11/4-2013 

Lilla 

Produktionsföretaget 

(5.1.4) 

1-2 Anonym, CFO 
Telefonintervju 

(35 minuter) 
23/4-2013 

Odd Molly 

International AB 

(5.1.5) 

0,22 Henrik Fredin, CFO 
Intervju på plats (40 

minuter) 
8/5-2013 

     

Stora 

Produktionsföretaget 

(5.2.1) 

10-50 
Anonym, Head of 

Treasury 

Telefonintervju 

(25 minuter) 
18/4-2013 

Verkstadsföretaget 

(5.2.2) 
50-100 Anonym, Group Treasurer 

Telefonintervju 

(40 minuter) 
24/4-2013 

Energiföretaget 

(5.2.3) 
> 110 

Två anonyma, Head of 

Group Treasury samt 

Financial Controller 

Intervju på plats (70 

minuter) 
24/4-2013 

Electrolux AB (5.2.4) 110 

Jonas Christoffersson, 

Head of Treasury Control 

and Accounting 

Intervju på plats (50 

minuter) 
29/4-2013 
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4.4 Operationalisering 

Vår teoretiska referensram har utgångspunkt i Jensens och Mecklings (1976) agentteori där 

beslutsfattare förväntas ta beslut som de anser maximerar nyttan. För att kunna undersöka 

påverkan av IAS 39 på beslutsfattare har vi därför mätt de olika kostnaderna och nyttorna som 

diskuterades i avsnitt 3.3 samt den avvägning som beslutsfattare har tvingats till. I enlighet 

med Glaum och Klöcker (2011) kan de olika kostnaderna och nyttorna bero på det undersökta 

företagets storlek och erfarenhet av säkringsredovisning vilket vi har mätt via företagets 

omsättning respektive antal år med säkringsredovisning. Frågorna vi refererar till återfinns i 

vår intervjuguide i bilaga 1. 

 

För att vi ska få en allmän uppfattning om företagets säkringsbeteende, vilken vikt säkringar 

har för företagen som våra intervjupersoner arbetar på, samt vilken roll som 

intervjupersonerna har i processen har vi börjat med att ställa några allmänna frågor (fråga 

1-7).  

 

4.4.1 Mätning av kostnader och nyttor 

Att säkra ingår i beslutsfattares uppgifter (Trombley, 2003). För att kunna ta reda på hur 

viktigt detta är för beslutsfattare har vi behövt ta reda på den upplevda nyttan av att säkra 

företagets risker (fråga 8-12) är. En relaterad aspekt som har undersökts, eftersom det i 

enlighet med Glaum och Klöcker (2011), Hughen (2010) och Lins et al. (2011) kan inträffa i 

form av typsituation två, är att beslutsfattare måste använda sig av en suboptimal 

säkringsstrategi istället för den som de anser är optimal. Enligt Graham et al. (2005) leder 

detta till kostnader och för att se hur det påverkar beslutsfattare har vi mätt vad beslutsfattare 

upplever är kostnaden för att använda en suboptimal säkringsstrategi (fråga 13-14). 

 

För att ta reda på betydelsen av DeMarzos och Duffies (1995) resonemang kring nyttan av att 

säkringsredovisa med hänsyn till framtida lön och rykte har vi tagit reda på vad beslutsfattare 

upplever att nyttan av att säkringsredovisa (fråga 15-19) är. Detta har även mätts negativt, 

genom att undersöka vad som händer om beslutsfattare inte säkringsredovisar och vilken 

kostnad som den ökade volatiliteten i det redovisade resultatet enligt Glaums och Klöckers 

(2011) samt Hughens (2010) resonemang leder till.  

  

Glaum och Klöcker (2011) och Marton et al. (2010) anser att IAS 39:s komplexitet är central i 

påverkan på företagen och leder till mer arbete. För att ta reda på hur denna komplexitet 
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påverkar beslutsfattare har vi tagit reda på den upplevda kostnaden för reglerna i IAS 39 

(fråga 20-21).  

 

Då det är svårt att sätta jämförbara mått på de ovan diskuterade kostnaderna och nyttorna har 

vi endast kunnat undersöka vilka kostnaderna och nyttorna har upplevts vara. För att kunna 

analysera vilken påverkan IAS 39 har haft på beslutsfattares handlingar utifrån vår 

analysmodell har vi undersökt hur beslutsfattare har vägt de ovan diskuterade nyttorna och 

kostnaderna mot varandra. Vi har därför sett hur beslutsfattare har gjort sin avvägning mellan 

de upplevda kostnaderna och nyttorna av de olika alternativen (fråga 22-27).  

 

4.5 Kritiskt tänkande 

4.5.1 Metodkritik 

Vi är medvetna om att vi i denna undersökning är begränsade till intervjupersonernas egna 

åsikter huruvida kostnader eller nyttor finns. Det är fullt möjligt att till exempel en kostnad 

hos företagen inte har blivit uppenbarad då intervjupersonen inte har uppfattat det som en 

kostnad. Dock har vi undersökt hur beslutsfattare påverkas av IAS 39, och då beslutsfattarnas 

avvägningar baseras på deras egna skattningar av de olika kostnaderna och nyttorna tror vi att 

det inte har haft någon betydelse för våra resultat. 

 

Saunders et al. (2009) menar att en nackdel med intervjuer är den så kallade intervjuareffekten 

som innebär att intervjupersonerna kan påverkas av intervjuares kroppsspråk och tonläge. 

Intervjupersonerna kan även komma att svara på ett sätt som sätter dem i en socialt önskvärd 

roll för att framställa dem själva i bättre dager. Detta kan ha lett till att våra intervjupersoners 

svar har varit anpassade för att vara politiskt korrekta, framförallt då vissa av våra frågor har 

varit av sådan karaktär att det har funnits en risk att beslutsfattare ogärna svarat ärligt. Dessa 

olika aspekter kan ha påverkat resultatens reliabilitet, vilket vi har varit tvungna att förhålla 

oss till när vi har genomfört intervjuerna. För att undvika detta har det varit betydelsefullt att 

vi har kunnat garantera anonymitet, så att intervjupersonerna inte har känt att de i samband 

med studiens publicering riskerar att hamna i dålig dager. Effekterna av intervjuareffekterna 

kan som tidigare diskuterats minska i telefonintervjuerna.  

 

För att undvika att påverka intervjupersonerna i den utsträckning det är möjligt har vi, som 

Saunders et al. (2009) föreslår, börjat varje intervju med allmänna, neutrala frågor samt 

undvikit ledande frågor. Även frågornas utformning har en påverkan i detta varför vi under 
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intervjuerna har försökt att inte ställa de kontroversiella frågorna direkt utan snarare föra in 

intervjun på området för att försöka få svar. Trots de ovan diskuterade svårigheterna anser vi 

att intervjuer har varit det bästa alternativet då det har varit det alternativ som har gett oss bäst 

möjlighet att utforska anledningarna bakom beslutsfattares handlingar. Andra metoder, till 

exempel enkäter, hade inte gett oss möjlighet att i djup undersöka beslutsfattares 

uppfattningar om kostnader och nyttor och deras avvägningar. 

 

Saunders et al. (2009) menar att ett tänkbart problem gällande reliabilitet med undersökningar 

där semistrukturerade intervjuer ingår är det faktum att studien inte kan återupprepas. Detta 

har dock inte behövt vara ett hinder. Det resultat vi har kunnat utläsa från vår studie har 

återspeglat praktiken som den såg ut när informationen inhämtades och bör därför ge en mer 

realistisk bild. Vi ser denna verklighetsanknytning som en styrka med vår metod.  

 

4.5.2 Källkritik 

Den kritik som har framförts mot teorierna i avsnitt 3.2.3, och som är relevant för denna 

studie, är att beslutsfattare motiveras av olika faktorer. Detta har vi tagit hänsyn till genom att 

ställa öppna frågor där beslutsfattare själva har fått redogöra för vad de har ansett vara viktigt. 

Utöver denna kritik mot teoriernas substans bör även de källor som har använts i denna studie 

diskuteras. Små retuscheringar och omtolkningar av källor kan ge upphov till feltolkningar 

(Thurén, 1997). För att undvika att författare har omtolkat källor har vi i den mån det varit 

möjligt gått till originalkällan. Vi har i vår litteraturgenomgång även noterat att många av de 

teoretiska källor som vi har använt oss av (t.ex. DeMarzo & Duffie, 1995; Jensen & 

Meckling, 1976) återkommer i flera nyare studier kring säkringsredovisning, vilket stärker 

deras tillförlitlighet och relevans för denna studie. I de fall då studien är relativt ny, har vi 

försökt att utgå från artiklar som har publicerats i en erkänd tidsskrift (t.ex., Academy of 

Management Review, Accounting, Organizations and Society, Journal of Accounting & 

Economics). Vi är medvetna om att det kan finnas relevanta studier som vi i 

litteraturgenomgången kan ha missat. Vi har försökt att minska denna risk genom att i 

Uppsala Universitetsbiblioteks sökfunktioner Summon samt Business Source Premier söka på 

nyckelord såsom säkring, säkringsredovisning, IAS 39, agentteorin, beslutsfattande samt de 

engelska motsvarigheterna. 
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5 Beslutsfattares uppfattning om IAS 39 

En sammanfattning av intervjuerna återfinns i tabell 2 i slutet av kapitlet.  

 

5.1 Små företag 

Nedan följer resultat från fem intervjuer med beslutsfattare på små företag. En ville att dennes 

medverkan skulle anonymiseras. 

 

5.1.1 Intervju med CFO, Pricer AB 

Harald Bauer har ensamt ansvar för säkringar och säkringsredovisningen, bland annat skriver 

han själv den policy som ska gälla för att sedan få den godkänd av styrelsen. Pricer började 

säkringsredovisa för räkenskapsåret 2012. Bauer anser att företagets risker framförallt består 

av valutaexponering vid försäljning till andra länder och valutaterminer används för att 

kontrollera och begränsa dessa risker. Anledningen till att Pricer har börjat säkringsredovisa 

är enligt Bauer att ”slippa ta omvärderingen av terminsportföljen över resultatet” då det kan 

vara svårt att förklara de stora slagen för investerare. 

 

Bauer anser att säkringsredovisning medför kostnader genom att reglerna ställer krav på 

administration och kompetens som måste upprätthållas. Han tycker att kraven på 

dokumentation är omfattande vilket skapar problem. Bauer säger att ”i grund och botten 

måste man förstå säkringsdokumentation, och det gör man inte”. Krav på att skapa en 

detaljerad dokumentation leder till att Bauer har tvingats ta hjälp av konsulter.  

 

Bauer menar att en viktig regel i IAS 39 som Pricer måste förhålla sig till är att de inte får 

säkringsredovisa säkringar de inte har underliggande flöden för. Detta leder, enligt Bauer, till 

att företaget ligger i underkant vad gäller säkringen av valutarisker jämfört med vad de hade 

säkrat utan några regler att ta hänsyn till då det blir för mycket arbete att visa det 

underliggande flödet om allt ska säkringsredovisas. Utöver denna effekt leder reglerna även 

till att han tvingas välja bort några derivat som han tidigare fått använda (bland annat 

terminsförstärkare), eftersom det inte är värt arbetet att övertyga revisorerna att de kvalificerar 

sig för säkringsredovisning. Samtidigt kan Bauer använda sig av terminer för att säkra samma 

risk och han menar att skillnaden mellan derivaten är marginell men berättar att ”jag gillar 

inte att få begränsningar”. 
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Bauer poängterar att han prövar säkringsredovisning för första gången. Enligt Bauer har han 

”övervägt att strunta i det, det är för jobbigt. Samtidigt har vi den här valutaexponeringen”. 

Han har övervägt att låta bli att säkringsredovisa på grund av allt arbete men har kommit fram 

till att försöka i liten skala för att se om de minskade slagen i det redovisade resultatet är värt 

arbetet och begränsningarna som reglerna innebär.  

 

5.1.2 Intervju med CFO, Endomines AB 

Börje Lindén är huvudansvarig för beslut om säkringar och säkringsredovisning på 

Endomines. Han säkrar inte kontinuerligt utan har främst långsiktiga guldprissäkringar som 

bland annat hänför sig till krav från banken vid tecknandet av banklån. Dessa banklån 

möjliggjorde företagets grundande. Utöver guldprissäkringen säkrar han även räntan med 

hjälp av ränteswappar och elpriset med hjälp av en termin för att minska riskerna och skapa 

trygghet i verksamheten. Lindén vill framförallt använda sig av enkla säkringar och vara 

konservativ eftersom han inte anser att det är hans arbete att spekulera. 

  

Lindén anser att då Endomines är ett litet bolag, och har säkringar som kan påverka resultatet 

mycket, är det viktigt för honom att kunna visa att säkringarna fungerar. Anledningen till att 

Endomines säkringsredovisar är enligt Lindén att han kan redovisa ett resultat som bättre 

avspeglar det operativa. Han menar att det annars är svårt för marknaden att förstå 

svängningarna i resultaträkningen.  

 

Lindén tycker att reglerna kring säkringsredovisning i IAS 39 är ”vansinniga” och att ”det är 

en orimlig detaljrikedom i själva IAS 39 som krävs och som inte ger någonting”. Han 

konstaterar att det för små bolag innebär krävande arbete eftersom reglerna är väldigt 

detaljrika, bland annat i kraven på effektivitetstestande och dokumentering. Han säger dock 

att det var mer arbete i början då de har vant sig nu. Då säkringar och säkringsredovisning är 

en stor post för Endomines tvingas de skriva mycket om säkringsredovisningen i 

årsredovisningen utan att Lindén tycker att det som skrivs egentligen ger något.  

  

5.1.3 Intervju med CFO, Björn Borg AB 

Magnus Teeling har ansvar för säkringar på Björn Borg. Teeling använder sig mest av 

naturliga säkringar där han matchar in- och utflöden i samma valuta. Dessa behöver inte 

säkringsredovisas då de tar ut varandra i redovisningen. Teeling berättar att Björn Borg tack 

vare sina naturliga säkringar inte har någon stor valutaexponering i övrigt. Det enda derivatet 
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Teeling använder sig av för att säkra kassaflöden är en termin kopplat till ett 

företagsobligationslån som är utställt i dollar. Denna säkringsredovisas dock inte eftersom det 

enligt Teeling skulle innebära för mycket arbete i förhållande till vilken effekt det kan ha på 

resultatet. Teeling bedömer att denna lilla effekt på resultatet inte skulle påverka aktieägarna. 

Om Björn Borg skulle börja tillämpa säkringsredovisning anser Teeling att han ”skulle få 

lägga mer tid på det. Jag skulle få hålla koll på leveranser och så hela tiden. Det känns som 

ett halvtidsjobb” och han är ”glad om han slipper”. I dagsläget tycker han inte att det är värt 

det eftersom säkringen är så pass liten i förhållande till omsättningen. 

 

5.1.4 Intervju med Group Finance Manager, Lilla Produktionsföretaget 

Intervjupersonen är ansvarig för säkringsredovisning och säkringarna för koncernbolaget och 

ska, enligt finanspolicyn, säkra de kontrakterade affärerna. Företaget har ränterisker och 

valutarisker och använder sig av valutaterminer och ränteswappar för att minska riskerna. 

Intervjupersonen menar att han vill säkra företagets kassaflöden eftersom det inte ingår i hans 

arbete att spekulera i hur valutor och räntor kommer att utvecklas. Han vill säkringsredovisa 

eftersom han vill ”undvika för stora slag i resultatet som inte har med verksamheten att 

göra”. Intervjupersonen menar att säkringsredovisningen alltid förväntas fungera vilket är 

hans uppgift.  

 

Intervjupersonen anser att reglerna i IAS 39 leder till mer manuellt arbete för att 

effektivitetstesta säkringarna då det inte finns något system som han kan använda. Alla 

derivat som företaget använder kvalificerar sig för säkringsredovisning och utöver merarbetet 

påverkas varken intervjupersonen eller företagets säkringsverksamhet av reglerna.  

 

5.1.5 Intervju med CFO, Odd Molly International AB 

Henrik Fredin tar beslut om säkringar och säkringsredovisning för Odd Molly där riskerna 

består av valutaexponering vid inköp och försäljning i euro och dollar. Anledningen till att 

Odd Molly inte har någon exponering mot räntefluktuationer är enligt Fredin att bolaget inte 

har någon lånefinansiering. Fredin har precis drivit igenom ett beslut att med hjälp av 

valutaterminer försöka säkra 100 % av företagets prognostiserade exponering jämfört mot 

tidigare 50 %. Anledningen till detta är att han vill skapa trygghet i verksamheten och 

garantera att resultatet inte slår åt det ena eller andra hållet. Då terminerna kan skapa slag i 

redovisningen anser Fredin att det är viktigt att säkringsredovisa, eftersom det annars kan vara 

svårt att förklara slagen. Det viktiga är enligt Fredin att det i redovisningen går att förklara 
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vad som har hänt, eftersom han annars måste lägga delar av ”den lilla tid man har på att 

förklara saker man inte vill förklara”. 

 

Fredin anger att dokumenteringen och effektivitetstestandet tar mycket tid i anspråk, ”även 

om det efter ett tag har kommit att gå lite på slentrian”. Tidigare har Fredin varit intresserad 

av terminer med optionsinslag men han kom fram till att det skulle vara komplicerat och ta 

administrativa resurser att få säkringsredovisa det. Detta leder enligt Fredin till att de inte är 

aktuella och är ”ett exempel på hur kartan styr verkligheten”, men han anser att Odd Molly i 

dagsläget ändå inte är aktuella för den typen av säkring. 

 

5.2 Stora företag 

Nedan följer resultat från fyra intervjuer med beslutsfattare på stora företag. Beslutsfattare på 

tre av dessa företag ville att deras medverkan skulle anonymiseras. 

 

5.2.1 Intervju med Group Treasurer, Stora Produktionsföretaget 

Det stora produktionsföretaget säkrar endast upplåning i utländsk valuta med hjälp av 

valutaterminer och ränteswappar. Enligt intervjupersonen är hans säkringsstrategi den bästa 

då det endast är dessa risker som kan ha en väsentlig påverkan på resultatet. De säkrar till 

exempel inte försäljning till andra länder eftersom ”vi har så pass stora marginaler på våra 

produkter så lite fluktuationer gör inte så mycket på resultatet”. Intervjupersonen menar att 

arbetet med att säkra och säkringsredovisa ingår i hans arbete och att han förväntas göra det.  

 

Den upplåning som säkringsredovisas görs för att minska fluktuationer i det redovisade 

resultatet som intervjupersonen menar annars skulle vara svåra att förklara för marknaden. 

Han menar att det är ”väldigt få som skulle förstå det, kanske några analytiker”. IAS 39 leder 

enligt intervjupersonen till att effektivitetstestandet och dokumentationen måste genomföras 

men han menar att detta görs på rutin och att det inte medför något större merarbete.  

 

5.2.2 Intervju med Group Treasurer, Verkstadsföretaget 

Intervjupersonen sitter i den kommitté som bestämmer företagets policy för finansiella risker. 

Valet att säkra flöden är ett operativt beslut som ligger ute hos verkstadsföretagets olika 

enhetschefer. Som regel försöker intervjupersonen bidra till att så lite som möjligt säkras 

eftersom han anser att det är svårt att slå marknaden och att säkringar kostar pengar. 

Intervjupersonen ”uppmuntrar ej till det och i praktiken säkrar vi väldigt lite”. 
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Intervjupersonen uppskattar att 95 % av exponeringen är osäkrad. Dock finns det undantag då 

det kan vara aktuellt, till exempel om de har en stor order med lång tid mellan order och 

betalning. Om enheterna vill säkra ställs krav på att de säkringar som används måste 

kvalificera sig för säkringsredovisning samt vara möjliga att förstå sig på. Till följd av detta 

krav säkringsredovisas 100 % av Verkstadsföretagets säkringar.  

 

Anledningen till att intervjupersonen kräver att alla säkringar säkringsredovisas är för att 

slippa resultatslag i kvartalsrapporterna och för att visa effekterna av sina val. 

Intervjupersonen anser att det annars blir svårt för folk att tolka resultatet. Eftersom 

Verkstadsföretaget endast använder valutaterminer och ränteswappar menar intervjupersonen 

att det är lätt att visa att de uppfyller kraven för säkringsredovisning. Reglerna medför inte 

mycket extraarbete för intervjupersonen och har ingen påverkan på de säkringar som han 

faktiskt använder. Däremot berättar intervjupersonen att det skulle kunna vara logiskt för 

Verkstadsföretaget att säkra råvarurisker men att de i nuläget inte säkras. Enligt 

intervjupersonen är det ”inte helt tydligt varför vi inte säkrar commodityrisken (råvarurisken, 

vår anmärkning), men en sak är att vi inte får säkringsredovisa”. På grund av att det inte går 

att säkringsredovisa kan säkringarna, om de trots allt tas, leda till ökade fluktuationer i 

resultatet. Intervjupersonen fastslår att det vore ”kontraproduktivt” vilket är en anledning till 

att han inte vill säkra råvaruriskerna.  

 

5.2.3 Intervju med Head of Group Treasury & Financial Controller, Energiföretaget 

En av de intervjuade (nedan benämnd Treasurypersonen) på Energiföretaget arbetar på 

Treasuryavdelningen och hanterar säkringar som härrör sig till valutaexponering samt 

säkringsredovisningen av dessa. Den andra (benämnd Råvarupersonen) ansvarar för 

säkringsredovisning gällande råvaruderivat. På Energiföretaget är säkringarna och 

säkringsredovisningen av råvarurisker centraliserade medan valutariskerna är decentraliserade 

i de olika affärsenheter som Energiföretaget är uppdelat i. Energiföretaget använder sig av 

råvaru- och valutaterminer, optioner och ränteswappar. Energiföretaget är relativt policystyrt 

där valutaexponering som överstiger tio miljoner måste säkras och exponering över 200 

miljoner måste säkringsredovisas. Anledningen till att policyn föreskriver att enheterna ska 

säkra är enligt Treasurypersonen för att minska riskerna, säkra investeringsbeslut för att 

minska behovet av ytterligare finansiering, samt att garantera kassaflödena och på så sätt 

behålla sin rating. Utöver dessa riktlinjer får enheterna själva bestämma hur de vill göra. 
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Säkringsstrategin på råvaruenheten fastställs årligen av ledningen och beskriver hur mycket 

av produktionen som ska säkras.  

 

Anledningen till att Energiföretaget säkringsredovisar är enligt intervjupersonerna för att 

undvika ett volatilt resultat eftersom det är svårt att förklara negativa resultat till följd av 

omvärdering av derivat för intressenter och för att svängningar i resultatet leder till att de 

kritiseras. Detta även om de plötsligt skulle tjäna X miljarder mer eftersom de då kommer 

kritiseras för att ha alltför höga priser.  

 

Intervjupersonerna menar att IAS 39 framförallt leder till mer administrativt arbete. När det 

gäller säkringsredovisningen på råvarusidan menar Råvarupersonen att IAS 39 även leder till 

mer arbete vid säkringsredovisningen av investeringar utomlands då det endast är tillåtet att 

säkringsredovisa bruttoinvesteringarna. För vissa mindre säkringsstrategier är det dessutom 

inte värt mödan att säkringsredovisa under IAS 39 på grund av arbetet. Treasurypersonen 

berättar om IAS 39 att ”första gången man hörde det hamnade jag i denial phase, det här är 

inte möjligt” och ”synd att man är så rädd för volatilitet, då hade vi sluppit det här”. 

Intervjupersonen på treasurysidan berättar om hur Energiföretagets svenska affärsenheter 

försöker undvika säkringsredovisningen genom att ställa krav på att få köpa i svenska kronor, 

trots att det är ovanligt att på den internationella marknaden handla i kronor. Detta är enligt 

Treasurypersonen dumt då det riskerar att fördyra affärer med utländska företag. 

Treasurypersonen misstänker även att många enheter inte sköter dokumenteringen och 

effektivitetstestandet tillräckligt noga och att det är därför ”enheterna kan krypa undan 

problemet genom att köpa i svenska kronor. För att vara bekväma och komma undan 

säkringsredovisning”. 

 

5.2.4 Intervju med Head of Treasury Control and Accounting, Electrolux AB 

Jonas Christoffersson använder ränteswappar och valutaterminer för att säkra finansiella 

risker i Electrolux verksamhet. Då Electrolux befinner sig i en bransch med låga marginaler 

menar Christoffersson att hela marginalen riskerar att försvinna utan säkringar. Electrolux 

säkringsredovisar enligt Christoffersson det mesta av sina säkringar för att undvika slag i 

resultatet och för att undvika att hela rörelseresultatet äts upp av fluktuationer. Eftersom det 

finns flera andra extraordinära händelser, till exempel restruktureringskostnader då de stänger 

en fabrik, vill inte Investor Relations ha fler händelser, som slag i resultatet, att förklara för 

marknaden och aktieägarna.  
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När det gäller säkringsredovisning av terminskontrakten påverkas inte Christoffersson mycket 

av IAS 39 eftersom testandet och dokumentation går på rutin och han menar att liknande 

kontroller ändå hade utförts utan IAS 39. Christoffersson menar att IAS 39 snarare ledde till 

en initial investering och att ”smällarna var ju 2005/2006, sen lärde sig alla”. 

Säkringsredovisningen av ränteswapparna är mer administrativt betungande och 

Christoffersson menar att de vid tecknandet av nya lån ibland anpassar sig för att slippa göra 

swappar. Vissa mindre swappar och terminer säkringsredovisas dessutom inte då det är för 

mycket arbete i förhållande till hur stor del resultatet kan påverkas. Christoffersson säger 

”man får ställa riskerna mot varandra. Inte så att vi förlorar pengar och det slår ju inte i 

kassaflödet utan är en ren redovisningsgrej”. 

 

Electrolux handlar inte direkt i råvaror utan i förädlade produkter, till exempel köper de skum 

skapad från petroleumprodukter istället för att köpa olja och tillverka skum själva. 

Christoffersson har av den anledningen inte möjlighet att under IAS 39 få säkringsredovisa 

säkringar mot råvarupriser, vilket leder till att han inte säkrar råvarurisken. Enligt 

Christoffersson, som vill säkra råvarurisker, innebär detta att ”IAS 39 ändrar strategin” och 

att han, eftersom han inte får säkringsredovisa dessa säkringar, inte säkrar råvarupriser.  
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5.3 Sammanfattning intervjuer 

Företag Typ av säkringar Säkrings- 

redovisning 

Beslutsfattarens uppfattning om effekter av 

IAS 39 

Pricer AB Valutaterminer 
Ja (sedan 

2012) 

– Mindre volatilitet i resultatet 

– Mer arbete på grund av administration 

– Upplever begränsning i derivatanvändande 

– Undersäkrar 

Endomines AB 

Guldprissäkring, 

elprissäkring och 

ränteswappar 

Ja (sedan 

2006) 

– Stabilare resultat 

– Mer arbete, framförallt i början 

– Tvingas skriva mycket i årsredovisningen 

Björn Borg AB En valutatermin Nej 
– Upplever säkringsredovisning som krångligt 

– Säkringsredovisar ej 

Lilla 

Produktionsföretaget 

Ränteswappar och 

valutaterminer 

Ja (sedan 

2006) 

– Undviker stora slag i resultatet 

– Mer manuellt arbete 

Odd Molly 

International AB 
Valutaterminer 

Ja (sedan 

2009) 

– Stabilare resultat 

– Mer arbete, framförallt i början 

    

Stora 

Produktionsföretaget 

Ränteswappar och 

valutaterminer 

Ja (sedan 

2005) 

– Minskar fluktuationer i resultatet  

– Litet merarbete men går på rutin 

Verkstadsföretaget 
Ränteswappar och 

valutaterminer 

Ja (sedan 

2005) 

– Slipper resultatslag i rapporter, annars svårt 

att tolka resultatet 

– Kan inte säkringsredovisa råvarurisker, bidrar 

till att dessa risker ej säkras 

Energiföretaget 

Ränteswappar, 

råvaru- och 

valutaterminer 

samt ibland 

optioner 

Ja (sedan 

2005) 

– Undviker volatilt resultat 

– Mycket administrativt arbete 

– Vissa mindre säkringar säkringsredovisas ej 

– Ibland undviks säkringsredovisning genom 

krav på svensk valuta 

Electrolux AB 
Ränteswappar och 

valutaterminer 

Ja (sedan 

2005) 

– Undviker slag i resultatet 

– Extra administration (främst i starten) 

– Kan inte säkringsredovisa råvarurisker, leder 

till att dessa risker ej säkras 

– Vissa ränteswappar och valutaterminer 

säkringsredovisas inte 

– Försöker ibland undvika att göra swappar 

Tabell 2. Sammanfattning av intervjuerna. 
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6 Analys  

För att svara på forskningsfrågan har en analysmodell, som presenteras i figur 2, utvecklats 

utifrån de tre olika typsituationerna som IAS 39 leder till. För att förstå hur beslutsfattare 

påverkas behöver nyttan av säkringsredovisning analyseras. Därefter analyseras kostnaderna 

samt de avvägningar som leder fram till de olika typsituationerna. En förenklad 

sammanställning av analysen finns i tabell 3 för att ge läsaren översikt.  

 

6.1 Nyttor 

Anledningen till att flera av de intervjuade beslutsfattarna väljer att säkra är att de vill minska 

exponeringen mot olika finansiella risker då de anser att det ingår i deras arbete, vilket är i 

samstämmighet med Trombleys (2003) uppfattning. Denna uppfyllelse av sina arbetsuppgifter 

bör ses mot bakgrund av det kontraktuella förhållande som Jensen och Meckling (1976) samt 

Lambert (2001) beskriver i agentteorin angående hur principalerna ska få agenterna att agera i 

principalernas intresse. Eftersom det ingår i de intervjuades arbete innebär det att de måste 

genomföra uppgifterna på ett tillfredsställande sätt, och visa det, för att uppfylla kraven och få 

betalt/undvika att bli avskedade. Om beslutsfattarna inte visar att de klarar av att säkra 

företagets risker på ett tillfredsställande sätt riskerar de en negativ utvärdering vilket även är i 

linje med DeMarzo och Duffie (1995).  

 

Beslutsfattarna som säkringsredovisar, vilket inkluderar alla intervjuade förutom Teeling 

(Björn Borg), menar att den största nyttan med att säkringsredovisa är att volatiliteten i det 

redovisade resultatet minskar. Fördelen med detta är främst att de då inte behöver förklara 

varför resultatet kan variera för aktieägare, och i Lindéns (Endomines) fall även för långivare. 

Detta visar hur säkringsredovisning används för att överbrygga det informationsövertag som 

beslutsfattare har gentemot ägare och långivare och hur säkringsredovisning används av 

beslutsfattare för att bättre reflektera vad de gör, vilket även poängteras av Marton et al. 

(2010). Informationsgapet mellan beslutsfattare och ägare eller långivare har poängterats i 

agentteorin av Jensen och Meckling (1976) samt Lambert (2001). 

 

Poängen med att överbrygga informationsgapet kan ha sin förklaring i Penmans (2007) och 

Grahams et al. (2006) resonemang, att beslutsfattarna utvärderas från resultaträkningen, och 

den minskade volatiliteten ökar möjligheten för dem att leva upp till kraven. Att skapa ett 

jämnt resultat med hjälp av säkringsredovisning kan leda till att ägarna uppfattar att 
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beslutsfattarnas säkringsstrategi fungerar och därför behöver de inte förklara den ytterligare. 

På så sätt kan beslutsfattarna genom att säkringsredovisa, och minska volatiliteten, minska 

risken att deras förvaltning av företaget ska betraktas som undermålig, en tolkning som även 

ligger i linje med DeMarzo och Duffie (1995). Vikten av att förklara riskstrategin för ägare 

med hjälp av säkringsredovisning, även när utgångspunkten är att inte säkra så mycket, visas i 

fallen med beslutsfattarna på Verkstadsföretaget och Stora Produktionsföretaget som trots att 

de inte bedriver säkringsverksamhet i någon större utsträckning anser att det är viktigt att 

rapporterna förklarar deras agerande. Då dessa beslutsfattare anser att de bedriver den bästa 

säkringsstrategin vill de även att det ska synas i rapporterna, vilket understryker Martons et al. 

(2010) poäng om nyttan med säkringsredovisning.  

 

För beslutsfattarna på Energiföretaget, det största undersökta företaget, kan även ett volatilt 

resultat leda till negativ uppmärksamhet. Att beslutsfattarna på Energiföretaget använder 

säkringsredovisning för att undvika negativ uppmärksamhet visar på en nytta med 

säkringsredovisning. Denna nytta ligger i enlighet med Watts och Zimmermans (1986) 

resonemang om att beslutsfattare på stora företag vill ha ett jämnt resultat för att undvika 

negativ uppmärksamhet vilket i sin tur kommer att influera valet av redovisningsmetod.  

 

Nyttan av säkringsredovisning för de intervjuade beslutsfattarna är att försöka överbrygga 

informationsgapet och minska volatiliteten i det redovisade resultatet, och på det sättet minska 

risken att deras förvaltning bedöms undermålig. Denna nytta skiljer sig inte åt beroende på 

företagens storlek, däremot är nyttan för Energiföretaget även en minskad negativ 

uppmärksamhet.  

 

6.2 Kostnader och avvägningar 

Alla intervjuade beslutsfattare som säkringsredovisar anser att en av kostnaderna för 

säkringsredovisning under IAS 39 är en ökad administrativ börda. Dessa kostnader har 

diskuterats av Glaum och Klöcker (2011), Marton et al. (2010) samt PWC (2005). Hur stor 

denna kostnad upplevs vara varierar dock mellan de olika intervjupersonerna.  

 

För Teeling, som använder derivat för att säkra i väldigt liten utsträckning, är nyttan av att 

börja säkringsredovisa så pass låg att den upplevda kostnaden för att börja säkringsredovisa 

överstiger nyttan. Detta då eventuella valutaeffekter på den säkrade posten utgör en liten del 

av resultatet och inte bedöms ha någon effekt på aktieägarnas syn på företaget. I enlighet med 
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det nyttomaximerande resonemanget som har presenterats i agentteorin av Jensen och 

Meckling (1976) leder det i Teelings fall till typsituation ett då han använder den 

säkringsstrategi som han tycker är optimal men låter bli att säkringsredovisa. Att 

säkringsredovisning kan medföra så stora kostnader att beslutsfattare väljer bort det är i 

samstämmighet med Ericsson (2010), Glaum och Klöcker (2011) och Hughen (2010). 

Beslutsfattarna på resten av de intervjuade företagen anser dock att nyttan av 

säkringsredovisning överstiger kostnaderna.  

 

För de som säkringsredovisar framstår kostnaden i förhållande till nyttan som störst för Bauer 

(Pricer) då han överväger huruvida det är värt att slopa säkringsredovisningen. Att Bauer, som 

har minst erfarenhet av säkringsredovisning, påverkas mest av reglerna är i samstämmighet 

med Glaums och Klöckers (2011) resultat att företag med mindre erfarenhet påverkas i större 

utsträckning. Kostnader till följd av IAS 39 som beror på beslutsfattarens erfarenhet visas då 

Bauer under de första åren med säkringsredovisning väljer att säkra mindre än vad han annars 

hade gjort. Bauer gör det då kostnaden för att säkringsredovisa en säkring av hela flödet är 

större än nyttan av att få säkra hela flödet. Exemplet visar hur beslutsfattare som inte har stor 

erfarenhet av säkringsredovisning kan välja att säkra ett mindre flöde än vad denne egentligen 

skulle vilja då det innebär för stora kostnader att visa alla underliggande flöden. Följaktligen 

leder reglerna i IAS 39, på grund av liten erfarenhet, till att Bauer väljer det som i den här 

studien kategoriseras som typsituation två, och ett suboptimalt säkringsbeteende då han 

bedömer att säkringsredovisningen är viktigare än att säkra hela det flöde som han tidigare 

säkrade.  

 

Att erfarenheten spelar roll belyses även av Lindén, Fredin (Odd Molly), Christoffersson 

(Electrolux) samt beslutsfattaren på Stora Produktionsföretaget som poängterar att det var en 

investering i början där det mesta av arbetet låg, men att det idag har blivit mer rutinarbete. 

Detta kan förklara en del av varför företag med mindre erfarenhet, i vårt fall Pricer, påverkas i 

större utsträckning; eftersom de initiala kostnader som uppstår vid införandet inte har lagt sig 

och processerna inte har hunnit bli rutin.  

 

Ytterligare ett exempel på hur IAS 39 leder till typsituation två för Bauer är att han inte 

använder vissa derivat. Detta då kostnaden för arbetet av att få säkringsredovisa dessa är för 

hög jämfört med nyttan som kan uppnås. IAS 39 leder således till typsituation två och en 

suboptimal säkringsstrategi i den mening att det spektrum av derivat som används begränsas 
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till följd av kostnaden för att få säkringsredovisa dem, vilket även har bekräftats som en 

möjlig effekt av IAS 39 av Glaum och Klöcker (2011), Hughen (2010) samt Lins et al. 

(2011).  

 

På Energiföretaget väljer beslutsfattarna på de svenska enheterna vissa gånger vid affärer med 

företag från andra länder att kräva att transaktionen genomförs i svenska kronor. Anledningen 

till detta är att de då slipper säkringsredovisa, vilket visar hur kostnaderna av 

säkringsredovisning kan överväga nyttan av en optimal säkringsstrategi. Kostnaderna för 

beslutsfattare för att säkringsredovisa under IAS 39, och som har diskuterats av Glaum och 

Klöcker (2011) och Marton et al. (2010), ger för Energiföretaget således upphov till 

typsituation två och ett suboptimalt säkringsbeteende. Att IAS 39 leder till suboptimala 

säkringsstrategier stämmer med Glaums och Klöckers (2011), Hughens (2010) och Lins et al. 

(2011) resultat. Ett liknande exempel på hur IAS 39 påverkar säkringsstrategin hos 

beslutsfattare som vill undvika kostnaden för säkringsredovisning finns i Christofferssons fall 

där instrumenten ibland anpassas för att slippa säkringsredovisa vissa swappar och terminer.  

 

Att enbart köpa i kronor är enligt Treasurypersonen på energiföretaget en dålig 

säkringsstrategi vilket visar att beslutsfattarna på enheterna inte har samma uppfattning om 

kostnaderna som Treasurypersonen har. Detta understryker Watts och Zimmermans (1986) 

poäng att det är de upplevda kostnaderna och nyttorna hos respektive beslutsfattare om deras 

nyttomaximering som spelar roll i beslutet. Att beslutsfattarna tar beslut för att maximera sin 

egen upplevda nytta har förutspåtts av Jensen och Meckling (1976), Lambert (2001) samt 

Watts och Zimmerman (1986), vilket förklarar varför enheterna i Energiföretaget påverkas av 

IAS 39 som de gör. Att det suboptimala beteendet kan leda till att företags välstånd minskar 

(Graham et al., 2005) visas i detta fall då det leder till ökade kostnader, i form av dyrare priser 

i förhandlingarna för företaget. Väljer vi i detta fall att se Treasurypersonen som principal och 

beslutsfattarna på enheterna som agenter går det att konstatera att reglerna i IAS 39 leder till 

agentkostnader, enligt Jensens och Mecklings (1976) definition, då principalens nytta ej 

maximeras. I övriga undersökta företag är det, eftersom ägarna inte har intervjuats, osäkert 

vad som maximerar principalens nytta men det är möjligt att suboptimala säkringsstrategier 

till följd av IAS 39 innebär agentkostnader.  

 

En kostnad till följd av att säkringsredovisa under IAS 39 är enligt Glaum och Klöcker (2011) 

samt Lins et al. (2011) att vissa instrument inte kvalificerar sig för säkringsredovisning. I 
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denna undersökning är detta fallet för beslutfattaren på Verkstadsföretaget och för 

Christoffersson angående säkringar av råvarupriser. Att inte få säkringsredovisa dessa är i 

Verkstadsföretagets fall en bidragande orsak till att denna risk inte säkras medan det i 

Christoffersons fall är direkt avgörande. Då säkringar utan säkringsredovisning kan öka 

volatiliteten i det redovisade resultatet visar det hur företagen prioriterar nyttan av att 

säkringsredovisa högre än kostnaden för att inte säkra råvarurisken. Att Christoffersson inte 

vill att rörelseresultatet ska ätas upp av olika fluktuationer visar hur viktigt det är att det 

redovisade resultatet inte fluktuerar. Följden, att råvarupriserna inte säkras, indikerar att 

beslutsfattare kan vara redo att ta beslut där det redovisade resultatet i första hand prioriteras, 

vilket även har bekräftats av Graham et al. (2006). För dessa beslutsfattare leder således 

önskan att få ett jämnt resultat, för att slippa förklara resultatslag för ägare, till typsituation två 

och en suboptimal säkringsstrategi. Den suboptimala säkringsstrategin innebär i det här fallet 

att deras spektrum av säkringsinstrument begränsas och deras riskexponering ökar, i enlighet 

med Glaum och Klöcker (2011), Hughen (2010) samt Lins et al. (2011).  

 

För Lindén, Fredin samt beslutsfattarna på Stora Produktionsföretaget och Lilla 

Produktionsföretaget är de optimala säkringarna de som är lättast att säkringsredovisa och 

kostnaden för det merarbete som säkringsredovisning medför överstiger inte nyttan av 

jämnheten i resultatet och möjligheten att spegla sin prestation. Detta leder, i enlighet med det 

nyttomaximerande resonemanget i Jensen och Meckling (1976), Lambert (2001) samt Watts 

och Zimmerman (1986), till att beslutsfattarna väljer en optimal säkringsstrategi med 

säkringsredovisning, det vill säga typsituation tre. 

 

Det finns inga indikationer på att skillnader i kostnader beroende på företagens storlek skulle 

kunna förklara Glaums och Klöckers (2011) resultat att små icke-finansiella företag påverkas 

av reglerna i IAS 39 i större utsträckning än vad stora företag gör. Vårt empiriska underlag är 

för litet för att kunna dra några generella slutsatser kring utfallet av olika beslutsfattares 

avvägningar med hänsyn till storleken, dock finns inget stöd för Glaums och Klöckers (2011) 

storleksresonemang.  
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6.3 Sammanfattning analys 

Tabell 3 ger en förenklad överblick över beslutsfattarnas avvägningar med utgångspunkt i 

analysmodellen i avsnitt 3.4. På grund av att Christofferssons avvägningar mellan 

råvarusäkringar och ränteswappar ser olika ut presenteras dessa avvägningar i två rader. 

 

Beslutsfattare 

 

Första 

avvägningen 

Kvalificeras 

alla aktuella 

säkringar 

för SR*? 

Suboptimal 

säkring 

enklare att 

SR? 

Andra 

avvägningen 

Typsituation. 

Utfall 

Bauer (Pricer AB) 
Nytta SR > 

Kostnad 
Ja Ja 

Nytta minskat 

jobb > Kostnad 

suboptimal S** 

2. Suboptimal 

S med SR 

Lindén 

(Endomines AB) 

Nytta SR > 

Kostnad 
Ja Nej - 

3. Optimal S 

med SR 

Teeling 

(Björn Borg AB) 

Kostnad SR > 

Nytta 
- - - 

1. Optimal S 

utan SR 

Lilla 

Produktionsföretaget 

Nytta SR > 

Kostnad 
Ja Nej - 

3. Optimal S 

med SR 

Fredin (Odd Molly 

International AB) 

Nytta SR > 

Kostnad 
Ja Nej - 

3. Optimal S 

med SR 

      

Stora 

Produktionsföretaget 

Nytta SR > 

Kostnad 
Ja Nej - 

3. Optimal S 

med SR 

Verkstadsföretaget 
Nytta SR > 

Kostnad 
Nej - - 

2. Suboptimal 

S med SR 

Energiföretaget 
Nytta SR > 

Kostnad 
Ja Ja 

Nytta minskat 

jobb > Kostnad 

suboptimal S 

2. Suboptimal 

S med SR 

Christoffersson 

(Electrolux AB) 

Råvarusäkring 

 

Christoffersson 

(Electrolux AB) 

Ränte/Valutasäkring 

Nytta SR > 

Kostnad 

 

Nytta SR > 

Kostnad 

 

Nej 

 

 

Ja 

 

- 

 

 

Ja 

 

- 

 

 

Nytta minskat 

jobb > Kostnad 

suboptimal S 

 

2. Suboptimal 

S med SR 

 

2. Suboptimal 

S med SR 

Tabell 3. Sammanfattning analys. *SR = Säkringsredovisning, **S = Säkringsstrategi.  
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7 Slutsatser 

Forskningsfrågan för den här studien har varit hur beslutsfattares val av säkring och 

säkringsredovisning påverkas av IAS 39 mot bakgrund av antagandet om nyttomaximering. 

Studien visar hur de studerade beslutsfattarna påverkas av reglerna kring säkringsredovisning 

i IAS 39 utifrån olika upplevda kostnader och nyttor.  

 

Den upplevda nyttan utgörs framförallt av ett jämnare redovisat resultat då beslutsfattare 

slipper förklara fluktuationer för ägare. För större företag kan nyttan även bestå av att undvika 

negativ uppmärksamhet. De upplevda kostnaderna består av administrativt arbete och 

begränsningar i användandet av säkringsinstrument som inte kvalificeras för 

säkringsredovisning. Även kostnader för suboptimala säkringsstrategier som är enklare att 

säkringsredovisa kan uppstå. Utfallet av beslutsfattares avvägningar mellan dessa kostnader 

och nyttor kan resultera i att de antingen låter bli att säkringsredovisa, ökar sin riskexponering 

genom att använda sig av suboptimala säkringsstrategier eller endast lägger ner mer arbete på 

säkringsredovisning. 

 

Att beslutsfattare ibland väljer att använda sig av suboptimala säkringsstrategier och öka sin 

riskexponering sker då vissa former av säkringar inte kvalificeras för säkringsredovisning 

under IAS 39. Att de väljer att använda en suboptimal säkringsstrategi visar hur viktigt det är 

för beslutsfattare att inte bli ifrågasatta då jämnhet i resultatet visar att deras säkringsstrategi 

är tillräcklig för att hantera företagets finansiella risker. Om beslutsfattare under IAS 39 inte 

får säkringsredovisa vissa säkringar kan de i redovisningen inte heller visa att de säkrat 

risken. Den ökade volatiliteten som säkringen i så fall leder till riskerar snarare att deras 

förvaltning bedöms som undermålig och att de måste förklara slagen för ägarna. Det finns de 

säkringar som är enklare att säkringsredovisa jämfört med andra. Om beslutsfattare anser att 

nyttan av det minskade arbetet för att säkringsredovisa en suboptimal säkring överstiger 

kostnaden för att inte använda sig av en optimal säkring kan en suboptimal säkringsstrategi 

väljas. Detta kan begränsa det spektrum av instrument som används av beslutsfattare för att 

säkra. Huruvida beslutsfattare låter IAS 39 gå ut över deras säkringsstrategi beror på enskilda 

beslutsfattares avvägning av nyttan av säkringsredovisning jämfört med de upplevda 

kostnaderna.  
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Kostnader som uppstår till följd av IAS 39 kan variera beroende på vilken erfarenhet 

beslutsfattare har av säkringsredovisning, vilket skulle kunna förklara tidigare studiers resultat 

att erfarenheten påverkar till vilken grad företag påverkas av IAS 39. Till skillnad från vad 

tidigare studier har indikerat finner vi ingen förklaring till varför små företag skulle påverkas i 

större utsträckning än stora företag.  

 

7.1 Diskussion och framtida forskning  

Vår studie indikerar, till skillnad från Ericsson (2010), att IAS 39 kan påverka beslutsfattare 

på svenska icke-finansiella företag. Ericssons (2010) studie ger inte något belägg för att det 

skulle vara av intresse att förbättra IAS 39, dock kan vår studie ha sådana implikationer. 

Därför bör skillnaden mellan studierna diskuteras. Skillnaden i resultatet kan förklaras av 

skillnaden i forskningsfokus. Medan Ericsson (2010) fokuserade på hur implementeringen 

påverkade företags dåvarande säkringsstrategi fokuserar vi på hur IAS 39 idag påverkar 

beslutsfattare och vad det har för effekter på beslutsfattarna. Att IAS 39 idag faktiskt har 

effekter som inte fanns vid implementeringen, kan möjligen förklaras av att beslutsfattare 

idag har ett annat behov av att säkra än tidigare. Att företag idag påverkas ligger även i linje 

med andra nyligen genomförda studier (t.ex. Glaum & Klöcker, 2011; Hughen, 2010; Lins et 

al., 2011). Dessa studier har, som tidigare diskuterats, en kvantitativ ansats och bidrar inte till 

att förstå anledningarna till företags agerande. 

 

En anledning till att tidigare studier som behandlar IAS 39:s påverkan har haft en kvantitativ 

ansats kan vara att det är svårt att få tillgång till rätt personer på företagen. Genom intervjuer 

med relevanta beslutsfattare där vi analyserar hur beslutsfattare påverkas av IAS 39 har vi 

med hjälp av agentteorin och ett antagande om nyttomaximering kunnat bidra till att öka 

förståelsen kring IAS 39:s påverkan på företag. Våra resultat kan förhoppningsvis uppmuntra 

till att liknande problem i framtiden inte endast undersöks med kvantitativa metoder. 

  

Även om vår studies resultat inte är generaliserbara för alla icke-finansiella företag har vi 

förvånande nog inte kunnat se några indikationer på att IAS 39:s påverkan skulle vara mindre 

på beslutsfattare på större företag, vilket har indikerats av Glaum och Klöcker (2011). 

Däremot har deras resultat att erfarenhet av säkringsredovisning påverkar fått en förklaring i 

denna studie då det verkar som om de upplevda kostnaderna för säkringsredovisning är som 

störst för beslutsfattare med minst erfarenhet. Förklaringen enligt vår studie är att de initiala 

kostnaderna upplevs stora och att beslutsfattare inte har lärt sig att göra allt på rutin. Denna 



39 

 

förklaring är värd att komma ihåg vid införandet av nya standarder; då den påverkan som 

beslutsfattare upplever minskar med tiden. En inriktning för framtida studier skulle kunna 

vara att bekräfta denna teori genom att studera hur olika redovisningsstandarders påverkan på 

företag förändras över tiden. 

 

Ett annat intressant spår för framtida forskning vore att undersöka om beslutsfattare anser att 

de kommer att påverkas annorlunda av IFRS 9 och om de planerar någon förändring av sin 

säkringsstrategi till följd av den planerade implementeringen av denna. Beslutsfattarna på 

Electrolux och Verkstadsföretaget poängterar att de kommer att säkra råvarupriser om de 

tillåts säkringsredovisa dessa vilket indikerar att en ny redovisningsstandard kan få stora 

effekter på säkringsbeteendet hos beslutsfattare och företag.  

 

Vår studie har i ett större teoretiskt sammanhang bidragit till att öka förståelsen för hur 

redovisningsregler kan ha ekonomiska konsekvenser. Resultaten av denna studie visar hur 

viktigt det är för beslutsfattare att med hjälp av säkringsredovisning skapa jämnhet i resultatet 

eftersom de annars måste förklara sig för ägarna. Detta visas av att trots att beslutsfattare till 

följd av IAS 39 drabbas av negativa effekter i form av mer arbete samt kan tvingas genomföra 

suboptimala säkringsstrategier så medför stabiliteten i resultatet nyttomaximerande för 

beslutsfattare. Det belyser samtidigt den underliggande agentproblematik som finns mellan 

ägare och beslutsfattare och hur redovisningen, i enlighet med positiv redovisningsteori, 

används för att tillvarata egna intressen. Även om IAS 39 så småningom kommer att ersättas 

av IFRS 9 tror och hoppas vi att våra resultat kan användas till att förstå hur eventuella 

förändringar kommer att påverka beslutsfattare och indirekt även företag en lång tid framöver. 

Att redovisningsregler ändras innebär inte att grundprincipen för beslutsfattares beteende 

förändras, och det är utifrån de nya reglernas påverkan på beslutsfattare som effekterna på 

företag måste analyseras. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

Allmänna frågor 

1) Får vi spela in det här samtalet? 

2) Vill du att vi anonymiserar ditt namn respektive ditt företags namn? 

3) Vilken befattning har du? Hur länge har du jobbat på företaget? 

4) Hur ser processen kring val av säkringar och säkringsredovisningen ut hos er? Hur är du 

involverad i den processen? 

5) Vilka är riskerna med er verksamhet? Till exempel hur stora är tillgångarna och 

kassaflödena i utländsk valuta i förhållande till totala tillgångar/omsättning?  

6) Vilka typer av finansiella instrument använder ni för att säkra? Vilka säkringsredovisar ni? 

7) Hur länge har ni säkringsredovisat? 

 

Frågor rörande den upplevda nyttan av att säkra företagets risker:  

8) Varför vill du säkra företagets tillgångar eller kassaflöden? Vilka fördelar finns för dig 

personligen? 

9) Hur skulle det påverka dig om du valde att inte säkra? 

10) Varför vill företaget säkra sina tillgångar eller kassaflöden? 

11) Vem eller vilka bestämmer vilka säkringar man ska använda sig av? Bestämmer du själv 

eller finns det riktlinjer som du bör förhålla dig till vid ditt val av säkringar?  

12) Hur utvärderas säkringarna i efterhand? Vad utvärderas? Av vem/vilka och när sker 

utvärderingen? 

 

Frågor rörande kostnaden för att använda en suboptimal säkringsstrategi: 

13) Vilka olika säkringar finns för de risker som är aktuella för er verksamhet? Ur ett 

säkringsperspektiv, vad finns det för skillnader mellan dessa säkringar? (hanteringsmässigt, 

effektivitetsmässigt med mera). 

14) Har det hänt att du tagit beslut om en säkring som du inte tyckte var optimal? Om ja; 

varför tog du det beslutet och vad blev konsekvenserna för dig och för företaget? 

 

Frågor rörande nyttan av att säkringsredovisa: 

15) Hur redovisas information kring säkringar till aktieägare? Finansiella rapporter eller andra 

metoder? Vem är ansvarig för hur det redovisas? 

16) Vad är den viktigaste anledningen till att du säkringsredovisar eller inte? 
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17) Är någon form av belöning kopplad till företagets resultat eller till utvärderingen av 

säkringarna? Hur ser den kopplingen ut?  

18) Vad den viktigaste anledningen till att företaget säkringsredovisar eller inte? 

19) Är någon form av belöning kopplad till företagets resultat eller till utvärderingen av 

säkringarna? Hur ser den kopplingen ut? Gäller den ledningsgruppen eller dig personligen? 

 

Frågor rörande den upplevda kostnaden för reglerna i IAS 39: 

20) Vad anser du om reglerna kring säkringsredovisning? Hur påverkar reglerna företaget? 

Hur påverkar reglerna dig personligen? 

21) Kan regelverket rent praktiskt förbättras ur din synpunkt?  

 

Frågor rörande avvägningen mellan de upplevda kostnaderna och nyttorna av de olika 

alternativen: 

22) Hur utvärderas den underliggande risken inför en säkring innan ett val görs? 

23) Vid jämförelse av olika säkringar, vilka kriterier är viktigast för dig personligen? Finns 

policys angående säkringar respektive säkringsredovisning? 

24) Påverkar reglerna om säkringsredovisning ert val av säkringar? Förklara! 

25) Påverkar reglerna om säkringsredovisning ditt val av säkringar? Ändrade du ditt sätt att 

säkra efter det att ni började med säkringsredovisning? 

26) Har ni någon gång valt bort en säkring/valt en annan för att ni inte skulle ha fått 

säkringsredovisa den eller att det var för mycket jobb att säkringsredovisa den?  

27) Anser du att det sätt ni beskriver er säkringsredovisningsmetod på i de finansiella 

rapporterna överensstämmer med hur ni verkligen gör? 
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Bilaga 2 – Presentation av deltagande företag 

Nedan följer en kortare presentation av de totalt nio företag vi har intervjuat. Företagen följer 

i den ordning intervjuerna har genomförts med uppdelning efter storlek där de fem små 

företagen presenteras först. För att bevara anonymiteten hos de företag som har velat bli 

anonymiserade har vi av dessa företag har vi endast valt att inkludera vilken form av intervju 

vi har genomfört. 

 

Pricer AB  

Pricer är ett tjänsteföretag som utformar lösningar till detaljhandelsföretag. Genom närvaro i 

över 50 länder är företaget den ledande leverantören inom digitala hyllkantsetiketter. Deras 

vision är smartare affärer med flexibel prissättning och kostnadssparande lösningar. Företaget 

grundades 1991 och år 2012 hade Pricer 73 medarbetare. Vi har intervjuat Harald Bauer, 

CFO, över telefon.  

 

Endomines AB  

Endomines är ett gruv- och prospekteringsföretag som verkar i Finland. Produktionen i 

Pampala guldgruva har pågått sedan 2011 och är kärnan i verksamheten och mängden guld 

som beräknas kunna utvinnas är närmare 1000 kg. Endomines grundades år 2005 och hade 75 

anställda år 2012. Vi har genomfört en telefonintervju med Börje Lindén, CFO.  

 

Björn Borg AB 

Björn Borg är en svensk koncern vars främsta produktgrupp är modeunderkläder. Varumärket 

etablerades för ungefär tjugo år sedan och Björn Borg är idag etablerad på flera olika 

marknader med störst varumärkesförsäljning i Sverige och Holland. Björn Borg har idag 

ungefär 140 anställda. Vi genomförde en intervju på huvudkontoret i Stockholm med Magnus 

Teeling, CFO på Björn Borg.  

 

Lilla Produktionsföretaget 

Intervjun med CFO genomfördes över telefon. 

 

Odd Molly International AB 

Odd Molly är ett klädföretag med fokus på kläder för kvinnor samt design och grundades år 

2002. Vid slutet av år 2012 hade Odd Molly 54 anställda. Vi genomförde en intervju på plats 
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på huvudkontoret för Odd Molly med Henrik Fredin, CFO. Fredin har inte arbetat på Odd 

Molly under särskilt lång tid men har tidigare erfarenhet från liknande positioner i liknande 

företag.  

  

Stora Produktionsföretaget 

Intervjun med Head of Treasury genomfördes över telefon. 

 

Verkstadsföretaget 

Intervjun med Group Treasurer genomfördes över telefon. 

 

Energiföretaget 

Intervjun med Head of Group Treasury och Financial Controller genomfördes på plats. 

 

Electrolux AB 

Electrolux är världsledande när det gäller tillverkning av hushållsmaskiner och grundades 

1919. Företaget har idag ungefär 57000 anställda och försäljning i närmare 150 länder. Trots 

att införandet skedde först 2005 började Electrolux arbeta med IAS 39 redan 2003/2004 och 

Jonas Christoffersson har arbetat på Electrolux på olika positioner sedan dess. Vi intervjuade 

Christoffersson på plats på Electrolux huvudkontor.  

 


