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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Under de senaste decennierna har svenska företag förlitat sig allt mer på kapital-

marknaden för att finansiera sin verksamhet.1 För att göra företagens finansierings-

alternativ flexiblare och mer anpassade till den internationella kapitalmarknaden har det 

skett flera lagändringar i den svenska associationsrättsliga normmassan.2 Lagändring-

arna har inneburit att svenska aktiebolag idag kan ge ut fler och andra typer av instru-

ment än vad som tidigare var möjligt. Instrument som under de senaste decennierna 

blivit möjliga för företag att emittera innefattar bl.a. konvertibler, genom införandet av 

lagen (1973:302) om konvertibla skuldebrev m. m., och kapitalandelslån, som åter blev 

tillåtet genom ikraftträdandet av ABL.3 I och med ikraftträdandet av ABL har det även 

blivit möjligt att emittera nya typer av konvertibler, nämligen konvertibler som utgör 

enkla skuldebrev samt konvertibler som medför en skyldighet för innehavaren att kon-

vertera sin fordran till aktier i bolaget.4 

De nya typer av instrument som ett aktiebolag kan emittera för att finansiera sin 

verksamhet har dock inneburit ett problem när det kommer till hur instrumenten ska 

redovisas i ett företags externa redovisning5. Ett företag finansierar sin verksamhet ge-

nom antingen eget eller främmande kapital, där det egna kapitalet utgör en permanent 

investering i ett företag medan det främmande kapitalet ska återbetalas till någon utom-

stående.6 I ett företags externa redovisning sker denna uppdelning genom att företaget 

redovisar hur dess tillgångar har finansierats, av eget kapital eller skulder, se t.ex. 

3 kap. 1 §, samt 7 kap. 8 § ÅRL. De instrument som ett aktiebolag kan emittera för att 

finansiera sin verksamhet ska även de klassificeras som antingen eget kapital eller 

skuld. Vissa typer av instrument är dock svåra att passa in i denna uppdelning mellan 

eget kapital och skulder eftersom de kan ha egenskaper som gör att de påminner om 

                                                
1 Marton m.fl., IFRS – i teori och praktik s. 5. 
2 Se t.ex. prop. 2004/05:85 s. 342 f. 
3 För mer om varför kapitalandelslån åter blev tillåtet, se prop. 2004/05:85 s. 367 ff. 
4 Mer om olika typer av konvertibler under avsnitt 4.3 nedan. 
5 Med extern redovisning avses den redovisning som ett företag är skyldigt att upprätta enligt 
lag eller annan bestämmelse för att offentliggöra för företagets intressenter, t.ex. års- och kon-
cernredovisning som ska upprättas enligt 6 kap. 1 § BFL och 7 kap. 1 § ÅRL. 
6 Jfr Artsberg, Redovisningsteori, -policy och -praxis s. 302. 



 

 8 

såväl eget kapital som skuld. Sådana instrument kallas ofta för hybridinstrument.7 Ex-

empel på instrument som kan utgöra hybridinstrument är vissa typer av preferensaktier 

och vissa typer av konvertibler. 

Hybridinstrument har blivit ett allt vanligare alternativ genom vilket företag väljer att 

finansiera sin verksamhet. Faktorer som har drivit på denna utveckling är bl.a. de kapi-

taltäckningsregler som gäller för vissa typer av företag, hur hybridinstrument bedöms av 

kreditratingföretag och därmed påverkar ett företags kreditrating, samt de skatte-

konsekvenser som hybridinstrument kan ge upphov till.8 Hur ett hybridinstrument klas-

sificerats i redovisningen, som eget kapital eller skuld, ligger i många fall till grund för 

hur instrumentet ska hanteras t.ex. i skattehänseende eller enligt annan reglering. Det är 

därav av vikt att se på hur hybridinstrument hanteras i redovisningen. Den allt mer in-

novativa utvecklingen vad gäller hur olika instrument kan konstrueras har dock lett till 

svårigheter i att avgöra hur vissa typer av hybridinstrument ska redovisas. 

1.2 Syfte 
Ett hybridinstrument är, som nämnts ovan, ett instrument som har egenskaper som gör 

att instrumentet påminner om såväl eget kapital som skuld, vilket medför att det kan 

vara svårt att avgöra hur instrumentet ska klassificeras i redovisningen. En preferens-

aktie och en konvertibel är två instrument som kan utgöra hybridinstrument, men som 

samtidigt grundar sig i två vitt skilda instrument, en aktie och ett skuldebrev. Detta ar-

bete fokuserar på den indelning som görs i redovisningen mellan eget kapital och skuld 

och särskilt på hur preferensaktier och konvertibler ska passas in i denna teoretiska upp-

delning av kapitalet i ett företag.  

Syftet med detta arbete är att analysera hur preferensaktier och konvertibler hanteras 

i det svenska redovisningssystemet när det kommer till klassificeringen mellan eget 

kapital och skuld. För att göra detta kommer följande två delfrågor att besvaras; 

- Hur regleras konstruktionen av en preferensaktie respektive en konvertibel och 

hur kan de respektive instrumenten konstrueras? 

                                                
7 För mer om skillnaden mellan eget och främmande kapital samt hybridinstrument, se kapitel 3 
nedan. 
8 Se Skatteverket, Hybridsituationer inom bolagssektorn s. 19 ff. Se även avsnitt 3.4.2 nedan. 
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- Hur ska en preferensaktie respektive en konvertibel klassificeras i redovisningen 

när det kommer till uppdelningen mellan eget kapital och skuld? 

Löpande i arbetet kommer även en jämförelse mellan de respektive instrumenten att ske 

för att analysera eventuella skillnader i hur instrumenten hanteras i redovisningen. 

1.3 Metod och material 
I detta arbete används i huvudsak en rättsdogmatisk metod, vilket innebär att ett visst 

svar söks i de allmänt accepterade rättskällorna såsom lagstiftning, rättspraxis, för-

arbeten och doktrin. Den rättdogmatiska metoden är en väletablerad metod inom juridi-

ken och syftar till att tolka och systematisera gällande rätt.9 

Lagstiftningen inom redovisningsrätten består i huvudsak av ramlagar, vilket får till 

följd att redovisningens normer till stora delar återfinns i kompletterande normgivning 

och i redovisningspraxis.10 För att bestämma gällande rätt har därför den komplette-

rande normgivningen samt doktrin rörande redovisningspraxis i stor utsträckning analy-

serats. Mer om den kompletterande normgivningens roll inom redovisningsrätten redo-

görs för i kapitel två. 

För att beskriva vissa ekonomiska aspekter som ansetts relevanta används även till 

viss del ekonomisk litteratur i arbetet. Detta beror till stor del på att redovisningsrätten 

angränsar till och i vissa delar även påverkas av den ekonomiska verkligheten. En redo-

visningsrättslig analys låter sig därför inte göras utan ett beaktande av de ekonomiska 

konsekvenserna. 

1.4 Terminologi 
I arbetet används en del terminologi som kan vara på sin plats att redan här i inled-

ningen förklara vad som avses i syfte att undvika missförstånd i ett senare skede. 

Redovisning är ett begrepp som kan ha flera olika betydelser. I detta arbete används 

begreppet redovisning i huvudsak utan en klart definierad innebörd och kan innefatta 

såväl den löpande bokföringen som den för verksamhetsåret avslutande sammanställ-

                                                
9 Peczenik, Juridikens teori och metod – en introduktion till allmän rättslära s. 9 och s. 33, 
Lehrberg, Praktisk juridisk metod s. 26 f, Korling & Zamboni, Juridisk metodlära s. 21 f och 
s. 35. 
10 Se bl.a. prop. 1995/96:10 s. 189 f. 
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ningen av information och slutprodukten. Arbetets fokus ligger dock i stor utsträckning 

på den externa redovisning som företag ska upprätta enligt lag eller annan bestämmelse, 

se t.ex. 6 kap. 1 § BFL, och som offentliggörs för att lämna information till företagets 

intressenter, vilket innebär att det ofta är denna externa redovisning som avses med be-

greppet redovisning i detta arbete. 

I arbetet nyttjas begreppen företag och bolag parallellt. Begreppen har försökt använ-

das konsekvent i förhållande till den lagstiftning eller normgivning som är relevant i den 

enskilda situationen. Detta innebär t.ex. att bolag används i kapitel fyra där utgångs-

punkten i stora delar är bestämmelser i ABL, medan där utgångspunkten istället är ÅRL 

används begreppet företag. 

Det görs skillnad mellan i huvudsak tre olika typer av konvertibler i detta arbete. De 

olika typerna benämns traditionella konvertibler, omvända konvertibler och tvingande 

konvertibler. Då dessa begrepp inte har använts konsekvent för att definiera olika typer 

av konvertibler i litteratur och förarbeten diskuteras vad som avses med respektive be-

grepp under avsnitt 4.3.2.2 nedan. 

I associationsrätten används vanligen begreppen eget respektive främmande kapital 

medan det inom redovisningen är vanligare att använda de ekonomiska begreppen eget 

kapital och skuld. I detta arbete används båda typerna utan att avse någon egentlig skill-

nad. 

1.5 Avgränsning 
Redovisning av finansiella instrument är ett komplext område och p.g.a. utrymmes-

begränsning finns det ingen möjlighet att inom detta arbete uttömmande redogöra och 

analysera områdets alla delar. Framställningen berör istället grunderna för redovisning 

av finansiella instrument, samt vissa fördjupningar som är av intresse för den jämförelse 

som görs mellan preferensaktier och konvertibler gällande hur de klassificeras. Arbetet 

berör således inte klassificeringen av ett specifikt instrument utan arbetet utgör snarast 

en ansats att pedagogiskt redogöra för och analysera de problem som uppkommer vid 

klassificering av hybridinstrument och då särskilt gällande preferensaktier och konver-

tibler. 

En utgångpunkt i arbetet är att det är skrivet utifrån svensk rätt. Detta innebär t.ex. att 

det endast har beaktats vilka möjligheter det finns för svenska aktiebolag att emittera 

preferensaktier och konvertibler. Att det är just preferensaktier och konvertibler som 
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berörs i arbetet beror på att de har sin grund i två vitt skilda typer att instrument, en ak-

tie och ett skuldebrev. Detta gör att de ansetts lämpa sig väl för att belysa den proble-

matik som kan uppstå vid klassificeringen mellan eget kapital och skuld. 

Den redogörelse och analys som görs i arbetet gällande hur en preferensaktie respek-

tive en konvertibel klassificeras är avgränsad till att beröra hur klassificering görs enligt 

de av IASB utgivna redovisningsstandarderna IFRS/IAS samt den av Rådet för finan-

siell rapportering utgivna RFR 2. Denna avgränsning beror på att det kan förutsättas att 

i huvudsak vara företag som upprättar sin redovisning enligt dessa regelverk som nyttjar 

den typ av preferensaktier och konvertibler som skapar problem vid redovisningen när 

det kommer till klassificeringen mellan eget kapital och skuld.11 För den intresserade 

förekommer dock även vissa hänvisningar till bestämmelser i K3-regelverket som mot-

svarar den bestämmelse i IFRS/IAS som berörs. 

Även om klassificeringen är avgränsad till hur denna görs enligt IFRS/IAS kommer 

det i kapitel två, Redovisningsrättslig bakgrund, även redogöras för andra normer och 

deras tillämpningsområden. Detta upplägg är i syfte att ge läsaren en förståelse för hur 

det redovisningsrättsliga normsystemet är uppbyggd och hur de olika regelverken för-

håller sig till varandra. 

1.6 Disposition 
Detta examensarbete består av sex kapitel med rubrikerna Inledning, Redovisnings-

rättslig bakgrund, Företags finansieringsalternativ, Hybridinstrument – särskilt prefe-

rensaktier och konvertibler, Klassificering av hybridinstrument i redovisningen – sär-

skilt preferensaktier och konvertibler, samt Avslutande reflexioner. Kapitel ett utgörs av 

detta inledande kapitel och har till syfte att ge läsaren de ingångsvärden som är nöd-

vändiga för den fortsatta framställningen. 

Kapitel två till kapitel fem är uppbyggda på liknande vis genom att de inleds med en 

kort beskrivning av syftet med kapitlet samt dess disposition och avslutas med de kon-

klusioner kapitlet lett fram till. I kapitel två introduceras läsaren till det redovisnings-

rättsliga paradigmet och kapitlet innehåller bl.a. en redogörelse för vilka syften redovis-

ningen anses fylla samt vilka de relevanta normerna och normgivande organen är. I det 

tredje kapitlet introduceras översiktligt de för detta arbete centrala bitarna om vad som 

                                                
11 Jfr Skatteverket, Hybridsituationer inom bolagssektorn s. 69 f. 
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utgör eget respektive främmande kapital, samt var hybridinstrument passar in i denna 

uppdelning. Det fjärde kapitlet fokuserar på att ge läsaren en grundlig genomgång av 

två hybridinstrument, preferensaktier och konvertibler. I kapitlet redogörs för de normer 

som styr konstruktionen av instrumenten, instrumentens grundläggande egenskaper, 

samt vissa villkor som är mer eller mindre vanligt förekommande i respektive instru-

ments konstruktion. I det femte kapitlet analyseras hur hybridinstrument, och då särskilt 

preferensaktier och konvertibler, klassificeras i redovisningen samt vilka olikheter som 

vid en jämförelse föreligger mellan hur preferensaktier och konvertibler klassificeras.  

Kapitel sex är det sista och avslutande kapitlet i detta arbete och syftar till att sam-

manfatta samt analysera vad som redogjorts för och diskuterats i de tidigare kapitlen. 
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2 Redovisningsrättslig bakgrund 

2.1 Kapitlets syfte och disposition 
Redovisningens normmassa skiljer sig något från reglering inom andra områden efter-

som den till stor del är beroende av kompletterande normgivning. Såväl lagstiftningen 

som den kompletterande normgivningen har under de senaste decennierna förändrats, 

vilket till en stor del är en följd av påverkan från internationell redovisning. För att un-

der lätta förståelsen för den kommande framställningen om hur hybridinstrument klassi-

ficeras i redovisningen, redogörs översiktligt i detta kapitel för det svenska redovis-

ningssystemet. 

Inledningsvis beskrivs vilka syften som redovisningen är tänkt att fylla och därefter 

redogörs för redovisningens normer, normgivare och grundläggande principer. Efter 

detta kapitel ska det vara möjligt att förstå hur redovisningssystemet är uppbyggt, vilka 

normgivande organ som påverkar redovisningen, samt vilka syften redovisningen fyller. 

2.2 Redovisningens syften 
I grunden kan redovisningen anses fylla två syften. För det första syftar redovisningen 

till att beräkna ett företags resultat för att se hur stor del av vinsten under en avgränsad 

tidsperiod som kan delas ut till ägarna utan att äventyra företagets fortlevnad. För det 

andra syftar redovisningen till att ge information till olika intressenter.12 Det är även 

detta syfte som främst belysts i förarbetena till ÅRL.13 

Den krets av intressenter som vill ta del av information från ett företag är i dagsläget 

bred och omfattar bl.a. ägare, kreditgivare, leverantörer, kunder, anställda och staten, 

främst i form av Skatteverket.14 På senare år har kapitalmarknadens ökade betydelse för 

företagens finansiering lett till att investerare har setts som en allt viktigare intressent-

grupp.15 Detta beror på att det anses viktigt för en effektiv kapitalmarknad att informat-

                                                
12 Artsberg, Redovisningsteori, -policy och -praxis s. 13 ff. 
13 Se prop. 1995/96:10 s. 174 f, där det framgår att redovisningens uppgift är att sammanställa 
ekonomisk information på ett sådant sätt att den kan presenteras för olika intressenter. 
14 Prop. 1995/96:10 s. 175. 
15 Marton m.fl., IFRS – i teori och praktik s. 5, Artsberg, Redovisningsteori, -policy och -praxis 
s. 74. 
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ionsasymmetrier undviks och redovisningen utgör då en viktig informationskälla för 

aktörerna på kapitalmarknaden.16 

I Sverige har redovisningen även stor betydelse för annan lagstiftning. Inom associat-

ionsrätten ligger årsredovisningen till grund för bl.a. aktieägarnas beslut om ansvarsfri-

het för styrelse och verkställande direktör, 7 kap. 11 § ABL, och för den borgenärs-

skyddande begränsningen mot värdeöverföringar i 17 kap. 3 § ABL. Även vid be-

skattning av näringsverksamhet är redovisningen av stor betydelse, främst vad gäller 

periodiseringen av intäkter och utgifter, se 14 kap. 2 § IL. Den redovisningsmässiga 

klassificeringen har på senare tid även fått ett visst genomslag som grund för be-

skattning i oreglerade fall, åtminstone när det gäller klassificeringen av finansiella in-

strument och avkastningen från dem.17  

Redovisningen är i viss utsträckning standardiserad för att öka möjligheterna för jäm-

förelser mellan olika tidsperioder och företag. Med en standardiserad redovisning är det 

dock inte möjligt att tillgodose alla intressenters önskemål om redovisningens inne-

håll.18 Vid utformningen av regelverk för redovisning är det därför nödvändigt att väga 

olika intressen mot varandra.19 I Sverige har historiskt en pragmatisk syn på redovisning 

förekommit, där varierande intressen har tillåtits ställa krav på redovisningens ut-

formning.20 På senare år har dock påverkan från internationella redovisningsstandarder 

lett till att det ställts allt högre krav på att aktörerna på kapitalmarknaden, och deras in-

tresse av att kunna fatta ekonomiskt framtidsinriktade beslut, i allt större utsträckning 

ska beaktas i redovisningen.21 Denna utveckling har påtagligt influerat det svenska re-

dovisningssystemet och dess normer. 

                                                
16 Sundgren m.fl., Internationell redovisning – teori och praxis s. 25. Se även IAS-förordningen 
artikel 1. 
17  Bjuvberg, Skattemässig hantering av ”tvingande” konvertibler – en rättsfallskommentar 
s. 168. 
18 Prop. 1995/96:10 s. 175. 
19 Prop. 1995/96:10 s. 175. 
20 Artsberg, Redovisningsteori, -policy och -praxis s. 72. 
21 Bjuvberg, Företagsekonomi för jurister s. 44, SOU 2014:22 s. 180, Artsberg, Redovisningste-
ori, -policy och -praxis s. 74 f. 
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2.3 Redovisningens normer, normgivande organ och 
grundläggande principer 

2.3.1 Redovisningens normhierarki 
Inom redovisningsområdet är utgångspunkten precis som inom andra rättsområden att 

lag, förarbeten och rättspraxis är de huvudsakliga rättskällorna, samt att även doktrin i 

sista hand kan beaktas vid tolkning och tillämpning. Särskiljande för redovisningsom- 

rådet är dock att det till stor del även är styrt av kompletterande normgivning och redo-

visningspraxis. Såväl vilken lag som kompletterande normgivning som är tillämplig för 

det enskilda företaget varierar beroende på företagets storlek och verksamhet. 

Företag22 som enligt BFL:s andra kapitel är bokföringsskyldiga ska löpande bokföra 

sina affärshändelser och om de tillhör en eller flera av kategorierna i 6 kap. 1 § BFL ska 

de även avsluta sin bokföring med en årsredovisning. Detta innebär bl.a. att samtliga 

svenska aktiebolag ska avsluta sin löpande bokföring med en årsredovisning, se 6 kap. 

1 § 1 BFL. Årsredovisningen upprättas i enlighet med en av de tre årsredovisnings-

lagarna, ÅRL, ÅRKL eller ÅRFL.23 Vilken lag som ska tillämpas beror på företagets 

verksamhet. ÅRKL tillämpas av kreditinstitut och värdepappersbolag, medan ÅRFL 

tillämpas av försäkringsföretag, se 1 kap. 1 § ÅRKL och 1 kap. 1 § ÅRFL. Företag som 

inte omfattas av ÅRKL eller ÅRFL ska upprätta sin årsredovisning i enlighet med ÅRL, 
                                                
22 Med företag avses i BFL fysiska eller juridiska personer som är bokföringsskyldiga enligt 
lagen, se 1 kap. 2 § 1 BFL. 
23 ÅRL, ÅRKL och ÅRFL tillkom med anledning av Sveriges anslutning till EU och genomför i 
svensk rätt ett flertal EU-direktiv som rör redovisning. Direktiven utgörs i huvudsak av rådets 
fjärde direktiv 78/660/EEG av den 25 juli 1978 om årsbokslut i vissa typer av bolag (fjärde bo-
lagsrättsliga direktivet), rådets sjunde direktiv 83/349/EEG av den 13 juni 1983 om samman-
ställd redovisning (sjunde bolagsrättsliga direktivet), rådets direktiv 86/635/EEG av den 8 de-
cember 1986 om årsbokslut och sammanställd redovisning för banker och andra finansiella in-
stitut, rådets direktiv 91/674/EEG av den 19 december 1991 om årsbokslut och sammanställd 
redovisning för försäkringsföretag, samt europaparlamentets och rådets direktiv 2001/65/EG av 
den 27 september 2001 om ändring i direktiven 78/669/EEG, 83/349/EEG och 86/635/EEG med 
avseende på värderingsreglerna för årsbokslut och sammanställd redovisning i vissa typer av 
bolag samt i banker och andra finansiella institut. 

I syfte att förenkla reglerna för företag som verkar inom EU har de fjärde och sjunde bolags-
rättsliga direktiven ersatts av ett nytt redovisningsdirektiv, europaparlamentets och rådets direk-
tiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa 
typer av företag, om ändring av europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om 
upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG. Genomförandet av det nya redo-
visningsdirektivet har utretts av Redovisningsutredningen, se kommittédirektiv 2012:126, vilket 
har lett till såväl ett del- som ett slutbetänkande, SOU 2014:22 respektive SOU 2015:8. Rege-
ringen har enligt en lagrådsremiss den 21 maj 2015 (Justitiedepartementet) beslutat inhämta 
Lagrådets yttrande över de förslag på lagbestämmelser som i svensk rätt ska genomföra det nya 
redovisningsdirektivet. 
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se 1 kap. 1–2 §§ ÅRL. ÅRL kan ses som den centrala lagen vid upprättande av års-

redovisning eftersom de andra två årsredovisningslagarna i stor utsträckning hänvisar 

till reglerna i ÅRL. Lagstiftaren har dock valt att inte i lag införa alltför detaljerade reg-

ler för redovisningen utan såväl BFL som de tre årsredovisningslagarna är så kallade 

ramlagar, vilket innebär att lagreglerna är generellt skrivna i syfte att kunna fyllas ut av 

andra lagar och myndighetsföreskrifter i de fall lagen inte innehåller klara bestämmel-

ser.24 Även den rättsliga standarden god redovisningssed fyller en synnerligen viktig 

funktion i att komplettera lagstiftningen i de fall det saknas detaljerade regler. 

2.3.2 God redovisningssed och rättvisande bild 
I såväl BFL, 4 kap. 2 §, som ÅRL, 2 kap. 2 §, hänvisas till att bokföringen och redovis-

ningen ska ske i överensstämmelse med, respektive i enlighet med, god redovisnings-

sed.25 God redovisningssed är den rättsliga standard som fyller ut BFL och ÅRL och var 

från början tänkt att utgöras av ”en faktiskt förekommande praxis hos en kvalitativt re-

presentativ krets bokföringsskyldiga”26. Utvecklingen på området har däremot lett till att 

flera olika aktörer getts stort inflytande att genom kompletterande normgivning påverka 

vad som utgör god redovisningssed.27 På BFN:s hemsida går följande att läsa gällande 

vad som i dagsläget utgör god redovisningssed;28 

”Förenklat kan man säga att innehållet i god redovisningssed är: 

a. allmänna råd respektive rekommendationer från normgivande organ, bl.a. BFN. 

b. de svar man får om man tolkar de mer konkreta bestämmelserna i redovisnings-

lagarna med normala, juridiska tolkningsmetoder, eller 

c. en etablerad företagspraxis som är förenlig med lag och normgivning och som håller 

en god kvalitet. 

Vad som är god redovisningssed kan skilja sig åt från företagskategori till företags-

kategori. Svaret på vad som är god redovisningssed behöver alltså inte bli detsamma för 

ett mindre företag som för ett större.” 

                                                
24 Prop. 1995/96:10, framförallt del I s. 187 ff, prop. 1998/99:130, framförallt s. 201 ff. 
25 ÅRKL och ÅRFL hänvisar tillbaka till bestämmelserna i ÅRL gällande god redovisningssed, 
se 2 kap. 2 § ÅRKL och 2 kap. 2 § ÅRFL. 
26 Prop. 1975:104 s. 148. 
27 Prop. 1995/96:10, del II s. 13 f och s. 181, prop. 1998/99:130 s. 173 f och s. 185 f. 
28 BFN, Frågor och svar. 
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De råd och rekommendationer som lämnas av normgivande organ har således en be-

tydande inverkan på vad som ses som god redovisningssed. Det kan däremot noteras att 

det inte handlar om en enda vid varje givet tillfälle existerande god redovisningssed, 

utan att det föreligger ett flertal goda redovisningsseder parallellt. Vad som för ett visst 

företag, eller åtminstone för en viss företagskategori, i en viss situation utgör god redo-

visningssed beror bl.a. på företagets verksamhet, storlek, vilka normer företaget tilläm-

par och vilken redovisningspraxis som föreligger i den givna situationen. Även om utta-

landen från normgivande organ inte är formellt bindande för företagen, tillmäts de 

mycket stor betydelse när det i slutändan är upp till domstolen att avgöra vad som är 

god redovisningssed genom skapande av praxis.29 

Vidare stadgas i 2 kap. 3 § ÅRL att balansräkningen, resultaträkningen och noterna i 

en årsredovisning ska upprättas som en helhet och ge en rättvisande bild av företagets 

ställning och resultat. Begreppet rättvisande bild härstammar från brittisk redovisning 

och infördes i svensk rätt genom de EU-direktiv som ligger till grund för ÅRL.30 Tank-

en är att begreppet ska användas som instrument för att tolka redovisningsregler i det 

enskilda fallet och korrigera de missvisande resultat som kan uppkomma vid en alltför 

formell tillämpning av generella normer.31 Det kan dock ifrågasättas om detta verkligen 

är hur begreppet är tänkt att användas.32 I praktiken har begreppet tolkats som att om 

god redovisningssed följs uppnås även en rättvisande bild, vilket gör att begreppet snar-

ast bör ses som ett övergripande krav på redovisningen.33 

2.3.3 Normgivande organ och relevanta normer 
Enligt 8 kap. 1 § BFL ansvarar Bokföringsnämnden för utvecklandet av god redovis-

ningssed, förutom i sådana företag som omfattas av ÅRKL och ÅRFL där istället Fi-

nansinspektionen ansvarar för utvecklandet i den utsträckning det är påkallat av dessa 

företags särart. Som nämnts ovan är den kanske främsta åtgärden som dessa organ före-

tar för att utveckla god redovisningssed att utfärda råd och rekommendationer inom 

respektive organs område. Bokföringsnämnden utfärdar allmänna råd, BFNAR, vilka 
                                                
29 Prop. 1998/99:130 s. 185 f. 
30 Prop. 1995/96:10, del II s. 10 f. 
31 Se SOU 2014:22 s. 180 och s. 235 f, samt prop. 1995/96:10, del II s. 11. 
32 För en utförlig redogörelse för problematiken med begreppet rättvisande bild, se Thorell, Års-
redovisningslagen – Lagkommentar s. 106 ff. 
33 Johansson m.fl., Extern redovisning s. 75. Jfr även Bjuvberg, Företagsekonomi för jurister 
s. 36 f. 
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när det gäller årsredovisning i huvudsak är uppdelade i tre kategorier; K1, K2, samt K3. 

K3 utgörs av BFNAR 2012:1 och är huvudregelverk för att upprätta årsredovisning och 

koncernredovisning. Mindre företag34 kan välja att istället tillämpa ett förenklat regel-

verk, t.ex. K2 eller K1,35 vid upprättande av årsredovisning eller årsbokslut respektive 

förenklat årsbokslut. Finansinspektionen utfärdar såväl bindande föreskrifter som all-

männa råd, FFFS, för att utveckla god redovisningssed för företag som omfattas av 

ÅRKL och ÅRFL.36 De viktigaste föreskrifterna och allmänna råden gällande års-

redovisning för dessa företag återfinns i FFFS 2008:25, samt i FFFS 2008:26. 

Företag vars värdepapper på balansdagen är noterade på en reglerad marknad inom 

EU,37 noterade företag, ska enligt IAS-förordningen upprätta koncernredovisning i en-

lighet med av EU antagna internationella redovisningsstandarder. 38  Enligt IAS-

förordningen artikel 2 ska internationella redovisningsstandarder förstås som Internat-

ional Accounting Standards Board:s standarder, IFRS, samt dess föregångare Internat-

ional Accounting Standards Committee:s standarder, IAS, med respektive tillhörande 

tolkningar, IFRIC/SIC-tolkningar.39 Svenska företag ska vid upprättande av koncern-

redovisning enligt IFRS/IAS även tillämpa RFR 1, vilken innehåller kompletterande 

regler för att koncernredovisningen ska uppfylla svensk lag.40 RFR 1 utfärdas av Rådet 

för finansiell rapportering vilket i egenskap av privaträttsligt organ verkar för att ut-

veckla god redovisningssed för noterade företag.41 Rådet för finansiell rapportering an-

ser även att den finansiella rapporteringen för moderföretag i koncerner som ska upp-

rätta koncernredovisning i enlighet med IFRS/IAS ska hålla samma kvalitet som rappor-

                                                
34 Mindre företag definieras i 1 kap. 3 § 5 ÅRL. 
35 K2 utgörs av BFNAR 2008:1 och BFNAR 2009:1, medan K1 utgörs av BFNAR 2006:1 och 
BFNAR 2010:1. 
36 De bindande föreskrifterna utfärdas med stöd av förordning (1995:1600) om årsredovisning i 
kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag. Förordningen har antagits i enlighet 
med 1 kap. 5–6 §§ ÅRKL och 1 kap. 4–5 §§ ÅRFL. 
37 Företagets värdepapper ska vara noterade på en reglerad marknad i en medlemsstat i enlighet 
med de villkor som fastställs i artikel 1.13 i rådets direktiv 93/22/EEG av den 10 maj 1993 om 
investeringstjänster på värdepappersområde, se IAS-förordningen artikel 4. För närvarande är 
det endast Nasdaq Stockholm AB och Nordic Growth Market NGM AB som är reglerade mark-
nader i Sverige. 
38 Se IAS-förordningen artikel 4–5, samt 7 kap. 32 § ÅRL. Se även 7 kap. 33 § ÅRL som stad-
gar att även andra företag får upprätta koncernredovisning med tillämpning av IFRS/IAS. 
39 De internationella redovisningsstandarderna antas som förordningar, se IAS-förordningen 
artikel 3, vilket innebär att de enligt FEUF artikel 288 är direkt tillämpbara för svenska noterade 
företag när de antagits av kommissionen. 
40 Se RFR 1 Inledning. 
41 Se prop. 1998/99:130 s. 188 ff. 
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teringen för koncernen.42 Därför ska även de juridiska personer som är moderföretag i 

en sådan koncern upprätta årsredovisning i enlighet med IFRS/IAS, men med tillämp-

ning av de undantag och tillägg som RFR 2 innehåller. Undantagen och tilläggen i 

RFR 2 beror på att en tillämpning av IFRS/IAS i vissa fall antingen kan strida mot 

svensk lag, ge ofördelaktiga skattekonsekvenser i jämförelse med andra svenska före-

tag, eller att det finns andra tungt vägande skäl för att inte tillämpa IFRS/IAS.43 

2.3.4 Redovisningens grundläggande principer 
Redovisningssystemet bygger på ett antal mer eller mindre generella redovisnings-

principer, varav vissa återfinns i lag medan andra går att finna i den kompletterande 

normgivningen.44 Beroende på vilka av principerna som ges störst genomslag i redovis-

ningssystemet avgör om redovisningssystemet blir resultat- eller balansräknings-

orienterat. Förenklat innebär ett resultaträkningsorienterat synsätt att fokus för redovis-

ningen ligger på resultaträkningen och därmed på företagets transaktioner och resultatet 

för dessa, medan ett balansräkningsorienterat synsätt innebär att fokus ligger på balans-

räkningen och därmed på företagets förmögenhet och på förmögenhetsförändringar.45 

Ett redovisningssystem blir däremot sällan helt resultat- eller balansräkningsorienterat, 

utan de olika principerna har bara en mer eller mindre framträdande roll.46 

Det svenska redovisningssystemet har de senaste decennierna övergått från att vara 

resultaträkningsorienterat till att bli mer balansräkningsorienterat, vilket bl.a. är en kon-

sekvens av att redovisningen influerats av internationella normer och dessa normers 

fokus på en fungerande kapitalmarknad.47 Ett balansräkningsorienterat synsätt anses 

nämligen ge en mer rättvisande bild över företagets ekonomiska ställning och därmed 

lämpa sig bättre för framtidsinriktade ekonomiska beslut. 48  I ett balansräknings-

orienterat redovisningssystem ges marknadsvärdesprincipen och principen om substans 

före form ett större genomslag i redovisningen. Marknadsvärdesprincipen innebär att en 

tillgångs eller en skulds verkliga värde ska ligga till grund för redovisningen, istället för 

                                                
42 Se RFR 2 Inledning. 
43 Se RFR 2 Inledning. 
44 Se t.ex. 2 kap. 4 § ÅRL och K3 kapitel 2. Se även IASB:s Conceptual Framework QC 4–34. 
45 Bjuvberg, Företagsekonomi för jurister s. 44 f och s. 49. 
46 Se Bjuvberg, Företagsekonomi för jurister s. 44. 
47 Detta är t.ex. fallet med IFRS/IAS, där kapitalmarknaden och dess aktörer ses som den viktig-
aste intressenten, se IASB:s Conceptual Framework OB 2–11 och BC 1.9–1.23. 
48 Se Bjuvberg, Företagsekonomi för jurister s. 45. 
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som tidigare att värderingen grundade sig på den underliggande transaktionen. Princi-

pen om substans före form innebär att en transaktion ska redovisas efter dess ekono-

miska innebörd, sin substans, och inte efter den juridiska formen.49 Även om principen 

om substans före form inte har ett fullständigt genomslag kan den ses som en huvud-

princip i såväl K3-regelverket som i IFRS/IAS.50 

Såväl K3-regelverket som IFRS/IAS är principbaserade regelverk,51 vilket bl.a. inne-

bär att om regelverken ger otillräcklig vägledning för hur en viss transaktion ska redo-

visas ska vägledning sökas i de grundläggande principerna, se K3 p. 1.5 b och IAS 8 

p. 11 b. De grundläggande principerna kan således ha betydelse för hur en viss trans-

aktion redovisas. 

2.4 Kapitelvisa konklusioner 
I det redovisningsrättsliga normsystemet utgör ÅRL och BFL de viktigaste lagarna, 

vilka sedan fylls ut med den rättsliga standarden god redovisningssed. Bokförings-

nämnden ansvarar för utvecklandet av god redovisningssed för de flesta företag genom 

att ge ut kompletterande normgivning. K3-regelverket utgör huvudregelverk för upp-

rättande av årsredovisning och koncernredovisning. För företag vars värdepapper är 

noterade på en reglerad marknad ska dock koncernredovisning upprättas enligt de av 

EU antagna IFRS/IAS. För dessa företag ska även den juridiska person som är moder-

företag i koncernen upprätta årsredovisning enligt IFRS/IAS genom tillämpning av 

RFR 2, inklusive de undantag och tillägg som RFR 2 innehåller. RFR 2 ges ut av det 

privaträttsliga organet Rådet för finansiell rapportering som verkar för att upprätthålla 

god redovisningssed för noterade företag. Den kompletterande normgivning som ges ut 

av bl.a. Bokföringsnämnden och Rådet för finansiell rapportering är inte bindande för 

företag, men får anses presumeras utgöra god redovisningssed. 

I det svenska redovisningssystemet har historiskt en avvägning mellan olika intressen 

skett vid framtagandet av redovisningsnormer. På senare tid har dock aktörerna på kapi-

talmarknaden, och deras intresse av rättvisande ekonomisk information, allt tydligare 

prioriterats vid utvecklandet av normer, bl.a. med anledning av att den svenska redovis-

                                                
49 Bjuvberg, Företagsekonomi för jurister s. 49 ff. 
50 Se K3 p. 2.7 och IASB:s Conceptual Framework p. 4.6 och BC 3.26. Principen om substans 
före form nämns dock inte som en av de grundläggande principerna i ÅRL:s andra kapitel. 
51 Se K3 Inledning, samt IASB:s Conceptual Framework Introduction p. 6 (a). 
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ningen influerats av internationella standarder. Detta har inneburit att vissa principer, 

t.ex. principen om substans före form, fått ett större genomslag i redovisningen, vilket 

lett till att redovisningssystemet blivit mer balansräkningsorienterat. Detta gäller i hu-

vudsak för företag som tillämpar IFRS/IAS, antingen direkt via IAS-förordningen eller 

genom RFR 2, men även K3-regelverket har en mer balansräkningsorienterad syn på 

redovisningen än vad tidigare varit fallet i det svenska redovisningssystemet.52 

Med tanke på att IASB utfärdar IFRS/IAS som är direkt tillämpbara vid upprättande 

av koncernredovisning i noterade företag och indirekt genom RFR 2 för moderföretag i 

sådana koncerner, får nog IASB anses vara ett av de organ som har störst inflytande på 

det svenska redovisningssystemet i dagsläget. I synnerhet med tanke på att K3-regel-

verket bygger på IFRS for SME:s och att vid tillämpning av K3 ska vägledning i sista 

hand hämtas från IFRS/IAS om K3 ger otillräcklig vägledning för hur en transaktion 

ska redovisas, se K3 p. 1.5. 

                                                
52 T.ex. utgör inte matchningsprincipen en av huvudprinciperna enligt K3, se K3 kapitel 2. Det 
torde dock vara så att principen fortfarande gäller i stor utsträckning. 
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3 Företags finansieringsalternativ 

3.1 Kapitlets syfte och disposition 
Företag finansierar sin verksamhet på i huvudsak två olika sätt, genom eget och främm-

ande kapital. Det finns dock finansieringsalternativ som inte klart låter sig hänföras till 

en av dessa kategorier utan snarast utgör en mellanform mellan eget och främmande 

kapital. Detta kapitel syftar till att ge en grundläggande förståelse för vad som utgör 

eget respektive främmande kapital, samt introducera hybridinstrument som mellanform 

mellan eget och främmande kapital. 

Kapitlet inleds med en grundläggande redogörelse för vad som utgör eget kapital, 

följt av en redogörelse för vad som utgör främmande kapital. Därefter introduceras hy-

bridinstrument som en mellanform av eget och främmande kapital och avslutningsvis 

diskuteras vad som får företag att välja att finansiera sin verksamhet genom hybrid-

instrument. 

3.2 Eget kapital 
I 3 kap. 1 § ÅRL framgår att balansräkningen ska redovisa ett företags tillgångar, skuld-

er och eget kapital. För ett aktiebolag utgörs eget kapital av skillnaden mellan tillgångar 

och skulder i balansräkningen.53 Eget kapital utgör således en residualpost som är be-

roende av vad som ses som företagets tillgångar och skulder, vilket brukar beskrivas 

med den s.k. balansekvationen, Ek = T – S.54 Att eget kapital utgör en residualpost 

stämmer även väl överens med definitionen av eget kapital i såväl IFRS/IAS som K3-

regelverket.55 Vidare delas enligt ÅRL det egna kapitalet upp i bundet eget kapital och 

fritt eget kapital eller ansamlad förlust, 5 kap. 14 § ÅRL.56 Bundet eget kapital består av 

aktiekapital, uppskrivningsfond, reservfond och kapitalandelsfond, medan fritt eget ka-

pitalet eller ansamlad förlust består av fria fonder, balanserad vinst eller förlust samt 

vinst eller förlust för räkenskapsåret. Fritt eget kapital är därmed allt som inte är bundet. 

                                                
53 Edenhammar m.fl., Företagens redovisning – att förstå årsredovisningar s. 34 f. 
54 Bjuvberg, Företagsekonomi för jurister s. 98. 
55 Se IASB:s Conceptual Framework p. 4.4 (c) och K3 p. 2.14. 
56 Att det egna kapitalet delas upp i underkategorier erkänns även för redovisning enligt 
IFRS/IAS, se IASB:s Conceptual Framework p. 4.20. 
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Det kan således sägas att eget kapital består av medel tillskjutna av ägarna, samt vinster 

och förluster efter avdrag för utdelning till ägarna.  

3.3 Främmande kapital 
Främmande kapital består vanligen av olika former av krediter och lån från externa par-

ter.57 Enligt IFRS/IAS är en skuld en befintlig förpliktelse för ett företag till följd av 

inträffade händelser, vilken förväntas ge upphov till ett utflöde från företaget av resurser 

som innefattar ekonomiska fördelar.58 Förpliktelsen kan vara juridiskt bindande, genom 

ett avtal eller en föreskrift, men kan även uppstå genom sedvana eller god affärssed. Av 

definitionen i IFRS/IAS framgår även att en skuld inte måste utgöras av en förpliktelse 

att betala kontanter till en annan part, utan kan lika gärna utgöra en förpliktelse att pre-

stera på annat sätt under förutsättning att det innebär ett utflöde av resurser som inne-

fattar ekonomiska fördelar.59 Skulderna ska redovisas i företagets balansräkning, vilken 

enligt 3 kap. 3 § ÅRL ska upprättas enligt uppställningsformen i bilaga 1 till ÅRL. I 

bilaga 1 till ÅRL ska företagets skulder delas upp mellan bl.a. obligationslån, skulder 

till kreditinstitut, förskott från kunder och leverantörsskulder. Det främmande kapitalet 

kan således anses utgöra det kapital i ett företag som någon extern part har ett sådant 

anspråk på att det förpliktigar företaget att i framtiden erlägga resurser som innefattar 

ekonomiska fördelar till den externa parten. 

3.4 Hybridinstrument 

3.4.1 En mellanform mellan eget och främmande kapital 
Det är ofta lätt att avgöra om ett företag ådragit sig en skuld eller har tillförts eget kapi-

tal. Att ett lån hos ett kreditinstitut utgör en skuld hos ett företag, eller att det kapital ett 

företag tillförs vid en nyemission av stamaktier utgör eget kapital, är inte svårt att se. 

Det finns dock ett flertal möjligheter för ett företag att finansiera sin verksamhet som 

inte lika självklart låter sig hänföras till en av de två kategorierna. Detta kan t.ex. ske 

genom att företaget emitterar ett finansiellt instrument som besitter egenskaper som gör 

att instrumentet påminner om såväl eget kapital som skuld, ett s.k. hybridinstrument. 
                                                
57 Johansson, Svensk associationsrätt i huvuddrag s. 233. 
58 Se IASB:s Conceptual Framework p. 4.4 (b). En liknande definition återfinns i K3 p. 2.13. 
59 Se IASB:s Conceptual Framework p. 4.4 (b). 
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Exempel på hybridinstrument är konvertibler, vinst- och kapitalandelslån.60 Även vissa 

typer av preferensaktier kan besitta egenskaper som gör att de påminner om både eget 

kapital och skuld och därmed kan ses som hybridinstrument.61 Gemensamt för dessa 

instrument är förenklat att de besitter egenskaper som förpliktigar bolaget att erlägga 

t.ex. kontanter, vilket gör att de borde ses som en skuld, samtidigt som instrumenten 

besitter egenskaper som inte förpliktigar bolaget vilket gör att de borde ses som eget 

kapital. Det är denna dualitet hos dessa finansiella instrument som gör dem till hybrid-

instrument. 

3.4.2 Varför hybridinstrument? 
Från ett rent ekonomiskt perspektiv är det oväsentligt för ett företag hur det finansierar 

sin verksamhet, genom eget kapital eller genom skulder.62 Detta gäller dock enbart om 

marknaden är perfekt, vilket innebär att det t.ex. inte förekommer några informations-

assymetrier, skattekostnader eller transaktionskostnader. Även om en sådan perfekt 

marknad inte existerar innebär en sådan utgångspunkt att om det finns för eller nack-

delar för företag att finansiera sig med eget respektive främmande kapital beror det på 

de brister som finns på marknaden.63 Om det finns fördelar med att finansiera ett företag 

på det ena eller andra sättet, med skulder eller eget kapital, beror det således på hur 

marknaden eller olika regelverk hanterar finansieringsalternativen. 

I flera sammanhang används uppdelningen mellan eget och främmande kapital på ett 

sådant sätt att det har betydelse för företag. Enligt IL, är det t.ex. möjligt att göra avdrag 

för ränteutgifter för lån enligt 16 kap. 1 §, medan en liknande möjlighet för utdelning till 

aktieägare inte är möjlig. Vidare är det enligt 17 kap. 3 § ABL förhållandet mellan eget 

kapital och skulder som är avgörande för om en värdeöverföring från ett aktiebolag kan 

ske. Även när det kommer till krav på kapitaltäckning som ställs på vissa företag, t.ex. 

banker, är förhållandet mellan eget kapital och skulder av betydelse.64 Det kan således 

vara av intresse för ett företag hur kapitalet i företaget är fördelat mellan eget och främ-

mande kapital. 

                                                
60 Johansson, Svensk associationsrätt i huvuddrag s. 235. 
61 Torgander, Goda redovisningsseder för hybridinstrument s. 793. 
62 Se Berk & DeMarzo, Corporate Finance s. 483 ff. 
63 Berk & DeMarzo, Corporate Finance s. 572. 
64 Se t.ex. 2 kap. 1 § lag (2014:966) om kapitalbuffertar, eller 2 kap. 1 § lag (2014:968) om sär-
skild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag.  
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Hybridinstrument kan ha sin grund i associationsrätten, likt preferensaktier och konver-

tibler, men trots detta finns det ofta stora möjligheter för företagen att själva utforma de 

villkor som ska gälla för instrumentet.65 Detta gör att ett företag som emitterar hybrid-

instrument kan konstruera ett instrument som gynnar företaget i förhållande till vissa 

regelverk, samtidigt som instrumentet är attraktivt för investerare på marknaden. Hybri-

dinstrument används av företag för att uppnå en önskvärd hantering gällande i huvudsak 

följande tre områden; a) för medräkning som eget kapital i solvenssammanhang (t.ex. 

vid rating-bedömningar eller kapitaltäckning för kreditinstitut); b) i redovisningen (bl.a. 

för nyckeltalens skull); samt, c) avdragsrätt i inkomstbeskattningen för räntekostnader.66 

3.5 Kapitelvisa konklusioner 
Eget och främmande kapital är de två finansieringsformer som ett företag kan använda 

sig av. Av balansekvationen, T = Ek + S, framgår att det egna kapitalet utgörs av till-

gångarna minus skulderna i företaget och därmed är en residualpost. Vad som skiljer 

eget från främmande kapital är förenklat att det främmande kapitalet är lånat och före-

taget är förpliktigat att återbörda kapitalet till dess ”rättmätiga” ägare. Det egna kapitalet 

är således en permanent investering i ett företag medan det främmande kapitalet ska 

återbetalas.67 

Uppdelningen mellan eget och främmande kapital används i flera regelverk för att 

kontrollera eller bedöma företagets kapitalstruktur. Detta innebär att det kan ha bety-

delse för företag hur de väljer att finansiera sin verksamhet. Hybridinstrument utgör då 
en möjlighet för företag att konstruera instrument som gynnar företaget i förhållande till 

relevanta regelverk, utan att instrumentet blir oattraktivt för investerare. I nästa kapitel 

kommer två hybridinstrument, preferensaktier och konvertibler, att granskas närmare 

för att se vad som ger ett hybridinstrument dess dualitet.  

                                                
65 Se kapitel 4 nedan. 
66 Torgander, Goda redovisningsseder för hybridinstrument s. 792. 
67 Jfr Artsberg, Redovisningsteori, -policy och -praxis s. 302. 
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4 Hybridinstrument – särskilt preferensaktier och 
konvertibler 

4.1 Kapitlets syfte och disposition 
I detta arbete är analysen av redovisningen i huvudsak fokuserad på två olika typer av 

instrument, preferensaktier och konvertibler. Som nämnts ovan i kapitel ett har dessa 

instrument valts med anledning av att de i grunden utgör två vitt skilda typer av instru-

ment och därför lämpar sig väl för att belysa den problematik som kan uppstå vid klassi-

ficeringen i redovisningen. I detta kapitel sker en grundligare genomgång av de två in-

strumenten för att visa hur instrument är uppbyggda samt vilka likheter och olikheter 

som föreligger mellan instrumenten.  

Kapitlet är i huvudsak indelat i två delar där den första delen redogör för preferens-

aktiens juridiska form, några av de egenskaper en preferensaktie kan besitta, samt dess 

användningsområde idag. Del två av kapitlet redogör för motsvarande delar som del ett 

fast gällande konvertibler. Avslutningsvis diskuteras instrumentens konstruktion för att 

se vilka likheter och olikheter som vid en jämförelse föreligger mellan en preferensaktie 

och en konvertibel. 

4.2 Preferensaktier 

4.2.1 Vad är en preferensaktie 
Aktien är en delägarrätt och utgör den minsta andel som går att äga i ett aktiebolag. Ak-

tien berättigar dess ägare med två typer av befogenheter, ekonomiska rättigheter och 

förvaltningsrättigheter. De ekonomiska rättigheterna utgörs främst av rätten till bolagets 

tillgångar och vinst, medan förvaltningsrättigheterna tydligast framträder i rätten att 

delta i och rösta på bolagsstämma.68 

Som huvudregel gäller att alla aktier har lika rätt i bolaget, vilket framgår av likhets-

principen i 4 kap. 1 § ABL. Innebörden av likhetsprincipen är att varje aktie, inte varje 

aktieägare, ska ha lika rätt i bolaget avseende de rättigheter som utgår från aktien, t.ex. 

rätt till utdelning och rösträtt på bolagsstämma.69 Aktieägare som har ett lika stort antal 

                                                
68 Andersson m.fl., Aktiebolagslagen : En kommentar s. 4:3 f. 
69 Andersson m.fl., Aktiebolagslagen : En kommentar s. 4:3. 
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aktier ska således ha lika rätt i bolaget. Detta är dock under förutsättning att alla aktier i 

bolaget är av samma slag. 

Från likhetsprincipen kan undantag göras enligt 4 kap. 2–5 §§ ABL. genom att detta 

föreskrivs i bolagsordningen. I 4 kap. 2 § ABL stadgas att det i bolagsordningen får 

föreskrivas att aktier av olika slag ska finnas eller kunna ges ut.70 En sådan föreskrift 

måste innehålla uppgift om vilka olikheter det finns mellan olika aktieslag, samt an-

delen eller antalet aktier som förekommer av varje slag.71 Om möjligheten till undantag 

utnyttjas och det införs olika aktieslag i ett bolag har inte längre alla aktier lika rätt i 

bolaget.72 För att bestämma vilken rätt en viss aktie har i bolaget måste i sådana fall 
bestämmelser i såväl lag som bolagsordning beaktas. 

Den i praktiken vanligast förekommande olikheten mellan aktieslag är en skillnad i 

rätten till bolagets tillgångar och vinst.73 En skillnad i rätten till företagets tillgångar och 

vinst sker ofta genom att ett aktieslag ges en företrädesrätt, en preferens, i förhållande 

till andra aktieslag vid t.ex. vinstutdelning eller likvidation. Aktier med en företrädesrätt 

kallas därför för preferensaktier medan övriga aktier benämns stamaktier.74 

4.2.2 Olikheter hos preferensaktier 

4.2.2.1 Allmänt om olikheter 

En preferensaktie har, som framgår av namnet, alltid en företrädesrätt i förhållande till 

aktier av andra aktieslag. En företrädesrätt är däremot inte den enda olikhet som kan 

föreskrivas i bolagsordningen, utan det råder i princip avtalsfrihet när det kommer till 

hur olikheter mellan aktieslag kan konstrueras. Detta beror på att lagstiftaren valt att inte 

införa några särskilda begränsningar för vilka undantag som kan göras från likhets-

principen med stöd av 4 kap. 2 § ABL.75 Att inte några särskilda begränsningar har 

gjorts innebär att det är grunderna för ABL som begränsar hur olikheter kan utformas. 

                                                
70 Ett eventuellt beslut om ändring av bolagsordningen fattas enligt 7 kap. 42–45 §§ ABL. 
71 Det exakta antalet aktier av varje slag måste således inte framgå av bolagsordningen. Detta 
måste dock preciseras i årsredovisningen, se 5 kap. 14 § 3 st. ÅRL. 
72 Likhetsprincipen torde dock fortfarande göra sig gällande, men endast mellan aktier av 
samma aktieslag. 
73 Skog, Rodhes Aktiebolagsrätt s. 127 ff. 
74 Skog, Rohdes Aktiebolagsrätt s. 129. 
75 Prop. 2004/05:85 s. 247 och s. 543. 
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Vissa grundläggande rättigheter, som rätten att delta på bolagsstämma eller möjligheten 

att klandra bolagsstämmobeslut, kan därför aldrig fråntas en aktie.76 

För att en bolagsordning innehållande olikheter mellan aktieslag ska kunna registre-

ras hos bolagsverket krävs att föreskrifterna i bolagsordningen är objektivt tillämpbara, 

vilket innebär att de måste vara tydliga och inte öppna för tolkning.77 Det torde således 

vara upp till bolagsverket att vid registreringen avgöra om en viss föreskrift går att regi-

strera och därmed även är förenlig med grunderna för ABL. 

Att det i princip råder avtalsfrihet vid utformandet av olikheter mellan aktieslag inne-

bär att en preferensakties företrädesrätt kan konstrueras på ett obegränsat antal sätt. Det 

finns inte heller något hinder mot att ett bolag har flera aktieslag med preferens vilka 

sinsemellan har en fastslagen företrädesrätt.78 Eftersom det kan förekomma fler olik-

heter hos en preferensaktie än själva företrädesrätten, följer nedan mer om dels prefe-

rens, men även andra olikheter som är mer eller mindre vanligt förekommande hos pre-

ferensaktier. 

4.2.2.2 Mer om preferens 

Vanligen består en preferensakties företrädesrätt av en rätt till vinstutdelning före övriga 

aktieslag, en utdelningspreferens. Utdelningspreferensen anges ofta som en viss pro-

centsats av aktiens kvotvärde, alternativt med ett visst nominellt belopp, som årligen ska 

delas ut till preferensaktieägaren. Det finns däremot inget hinder mot att istället beräkna 

utdelningen på preferensaktien på sätt som inte är kopplat till aktien eller bolaget, t.ex. 

genom att koppla utdelningen till ett aktieindex eller ett råvarupris.79 

Eftersom det är företrädesrätt vid vinstutdelning som preferensaktien besitter före-

ligger det inte någon skyldighet för bolaget att betala den utlovade preferensen och där-

med inte heller någon rätt för preferensaktieägaren att kräva betalning. För att en prefe-

rensakties företrädesrätt ska kunna göras gällande måste först bolagsstämman besluta 

om utdelning i enlighet med ABL:s regler om vinstutdelning, se främst 17–

18 kap. ABL. 

För att förhindra att aktieägare som innehar en majoritet av rösterna i bolaget fattar 

beslut som på ett eller annat sätt innebär att preferensaktieägares utlovade utdelning 

                                                
76 Se prop. 1975:103 s. 311 och prop. 2004/05:85 s. 543. 
77 Nyman m.fl., Riskkapital s. 63. 
78 Jfr Andersson m.fl., Aktiebolagslagen : En kommentar s. 4:4 f. 
79 Jfr Andersson m.fl., Aktiebolagslagen : En kommentar s. 4:5. 
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fryser inne, brukar i bolagsordningen föreskrivas att eventuell icke utdelad preferens ska 

ackumuleras samt räknas upp med viss ränta för att utgöra ett innestående belopp som 

även detta beläggs med en företrädesrätt framför stamaktierna.80 Stamaktieägare har i 

sådant fall inte rätt till utdelning för än preferensaktieägare har fått företräde till såväl 

den utdelning som är för handen, som eventuellt innestående belopp. 

Utöver en företrädesrätt vid utdelning har preferensaktier även ofta en företrädesrätt 

vid en eventuell likvidation av bolaget, en likvidationspreferens.81 Likt utdelnings-

preferensen kan likvidationspreferensens konstruktion varieras, men vanligt är att prefe-

rensaktien vid en likvidation har en företrädesrätt motsvarande sitt kvotvärde, eller an-

nat på förhand bestämt nominellt belopp.82 Skulle det vid en likvidation av bolaget fin-

nas ett innestående belopp från tidigare uteblivna utdelningar kan även detta inkluderas i 

den likvidationsandel preferensaktien har företräde till.83 

Det är vanligt att preferensaktier är limiterade preferensaktier, vilket innebär att ak-

tiens rätt till bolagets tillgångar och vinst är begränsad till företrädesrätten.84 En aktie-

ägare av en limiterad preferensaktie har således inte rätt till ytterligare utdelning eller 

större andel vid likvidation än vad som framgår av aktiens företrädesrätt. Det är dock 

inget som hindrar att låta en preferensaktie ha en fortsatt rätt i bolagets tillgångar eller 

vinst utöver det belopp den har företräde till. 

4.2.2.3 Röstvärdesskillnader 

Att i bolagsordningen föreskriva om en skillnad i röstvärde mellan olika aktieslag inne-

bär att olika aktieslag värderas olika högt vid omröstningar på bolagsstämma.85 När det 

gäller röstvärdesskillnader är avtalsfriheten begränsad genom 4 kap. 5 § ABL, där det 

stadgas att ingen aktie får ha ett röstvärde som överstiger tio gånger röstvärdet för nå-

gon annan aktie.86 Konkret innebär begränsningen att om ett aktieslag har ett röstvärde 

                                                
80 Skog, Rodhes Aktiebolagsrätt s. 130. 
81 Andersson m.fl., Aktiebolagslagen : En kommentar s. 4:5. 
82 Andersson m.fl., Aktiebolagslagen : En kommentar s. 4:5, Skog, Rodhes Aktiebolagsrätt 
s. 129. 
83 Andersson m.fl., Aktiebolagslagen : En kommentar s. 4:5. 
84 Skog, Rodhes Aktiebolagsrätt s. 129. 
85 I vissa frågor utjämnas dock en skillnad i röstvärde genom att det krävs en kvalificerad majo-
ritet där hänsyn även tas till aktiens andel i aktiekapitalet, se t.ex. beslut om ändring av bolags-
ordning, 7 kap. 42–45 §§ ABL. 
86 Begränsningen har gällt i svensk rätt sedan ikraftträdandet av 1944 års ABL. Aktiebolag som 
bildats innan dess kan fortfarande ha kvar och emittera aktier med större röstvärdesskillnader än 
den som föreskrivs i 4 kap. 5 § ABL, se prop. 2004/05:85 s. 248. 
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om en (1) röst per aktie får inget annat aktieslag ha ett röstvärde som understiger en 

tiondels (1/10) röst per aktie, alternativt överstiger ett röstvärde om tio (10) röster per 

aktie. Bestämmelsen innebär även att rösträttslösa aktier inte är tillåtna i svenska aktie-

bolag.87 

Vid flera tillfällen har frågan om skillnader i röstvärde mellan olika aktieslag be-

handlats i lagstiftningssammanhang.88 Traditionellt har invändningen mot ett system 

med röstvärdesskillnader och rösträttslösa aktier varit att det kan uppstå en icke önsk-

värd maktkoncentration i bolaget, vilket gör att bolaget riskerar att styras av ägare som 

inte har en mot sin makt motsvarande risk i satsat kapital.89 Systemet med röstvärdes-

differentiering har dock ansetts ha stora fördelar eftersom aktier med olika röstvärden 

möjliggör en stark och stabil ägarfunktion även i mycket stora företag.90 Systemet möj-

liggör även för expanderande företag att erhålla riskkapital utan att befintliga ägare för-

lorar kontrollen över företaget.91 Sammantaget har därför lagstiftaren ansett att det ska 

vara tillåtet med en röstvärdesskillnad mellan olika aktieslag.92 Möjligheten att utfärda 

aktier med ett röstvärde som överstiger tio gånger röstvärdet för en annan aktie, eller att 

utfärda helt rösträttslösa aktier, har avfärdats eftersom det ansetts att det principiellt 

riktiga är att varje aktie har en röst.93  

4.2.2.4 Omvandlingsförbehåll 

I 4 kap. 6 § ABL ges en möjlighet att i bolagsordningen ta in ett förbehåll om att en ak-

tie av ett visst slag under vissa angivna förutsättningar och på närmare angivet sätt ska 

kunna omvandlas till en aktie av annat angivet slag. Detta innebär att det för t.ex. en 

preferensaktie kan finnas ett förbehåll i bolagsordningen om att denna under vissa förut-

sättningar och på angivet sätt ska omvandlas till en stamaktie. 

Under vilka förutsättningar och på vilket sätt omvandlingen ska ske är upp till bo-

lagsstämman att besluta och kan således varieras på ett oändligt antal vis. De närmare 

villkoren för omvandlingen kan t.ex. stadga att omvandlingen ska ske automatiskt vid 

                                                
87 Prop. 1975:103 s. 224. 
88 Se t.ex. SOU 1941:9 s. 497 ff, SOU 1981:78, SOU 1986:23, samt prop. 1997/98:99 s. 119 f. 
89 Se SOU 1941:9 s. 500, och prop. 1975:103 s. 225. 
90 Prop. 1997/98:99 s. 120. 
91 SOU 1986:23 s. 147. 
92 Prop. 2004/2005:85 s. 248. 
93 Prop. 1975:103 s. 225 f. Ett kapitalandelslån, 11 kap. 11 § ABL, kan dock utformas så att 
långivaren får en ställning som närmar sig den som ett innehav av rösträttslösa aktier skulle ge, 
se SOU 1997:22 s. 231 ff. 
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viss framtida tidpunkt, eller först när visst förhållande är för handen. Ett sådant för-

hållande kan t.ex. vara att bolagets soliditet, eller annat nyckeltal i redovisningen, passe-

rar ett på förhand bestämt gränsvärde. Vidare kan förbehållet även innehålla bestämmel-

ser om vem som ska kunna begära omvandlingen, bolaget eller aktieägaren.94 Även om 

stor variation kan förekomma måste villkoren i omvandlingsförbehållet vara tydligt 

specificerade och givetvis även ange till vilket slag av aktier omvandlingen ska ske.95 

4.2.2.5 Inlösen av aktier 

I aktiebolag där aktiekapitalet kan bestämmas till ett lägre eller högre belopp utan änd-

ring av bolagsordningen, kan det tas in förbehåll i bolagsordningen om att aktiekapitalet 

kan minskas genom inlösen av aktier, ett inlösenförbehåll, 20 kap. 31 § ABL.96 Inlösen-

förbehållet ska ange dels ordningen för inlösen, dels inlösenbeloppet eller grunderna för 

dess beräkning. Det är således möjligt att antingen bestämma ett nominellt inlösenbe-

lopp, vilket kan sättas till noll kronor, eller att ange ett helt annat sätt på vilket inlösen-

beloppet ska beräknas. 

Vad gäller ordningen för inlösen är det likt vid ett omvandlingsförbehåll fritt för bo-

lagsstämman att besluta hur detta ska gå till. Inlösen kan t.ex. ske automatiskt när visst 

förhållande är för handen, på uppmaning av aktieägare, eller ske i enlighet med en 

amorteringsplan.97 Om inlösenförbehållet inte är tillräckligt specificerat och det finns 

frågor gällande ordningen för inlösen som lämnats oreglerade är det upp till bolags-

stämman att besluta om inlösen i enlighet med 20 kap. 32 § ABL. Det är dock möjligt 

att i inlösenförbehållet bemyndiga styrelsen att besluta om när inlösen ska ske.98 

4.2.3 Preferensaktiers användningsområde 
Det finns ett flertal anledningar till varför ett bolag väljer att emittera preferensaktier. 

En anledning kan vara att bolaget är i behov av kapital. Vid en nyemission tillförs bo-

laget alltid nytt aktiekapital, samt eventuellt även nytt fritt eget kapital i en överkurs-

                                                
94 Se prop. 2004/05:85 s. 545 f. 
95 Prop. 1975:103 s. 313. 
96 Inlösen kan även ske i vissa andra fall, t.ex. inlösen av minoritetsaktier, 22 kap. ABL. 
97 Andersson m.fl., Aktiebolagslagen : En kommentar s. 20:49, samt prop. 2004/05:85 s. 546. 
98 Prop. 2004/05:85 s. 421. 
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fond.99 Detta gör att preferensaktier kan användas av bolag som har ett behov av att för-

bättra förhållandet mellan eget och främmande kapital, t.ex. för att möjliggöra upp-

tagande av mer lån, eller för att det föreligger en risk för tvångslikvidation p.g.a. kapi-

talbrist enligt 25 kap. 17 § ABL. Vad som sagts ovan torde dock inte utgöra någon 

skillnad från vad som är möjligt att åstadkomma med vanliga aktier, vilket aktualiserar 

frågan varför ett företag väljer att nyttja preferensaktier istället för vanliga aktier för att 

attrahera kapital. 

Historiskt har preferensaktier använts av bolag för att attrahera nytt kapital i syfte att 

överbrygga tillfällig kapitalbrist eller för att betala tillbaka tidigare lån.100 Vid en sådan 

tillfällig kapitalförstärkning kan ett inlösenförbehåll med rätt för bolaget att påkalla in-

lösen ha en stor praktisk betydelse eftersom det ger en möjlighet för bolaget att lösa in 

preferensaktierna när det inte längre föreligger en kapitalbrist i bolaget.101 Vidare kan 

preferensaktier användas för att attrahera kapital inför förvärv eller nyinvesteringar i ett 

bolags verksamhet.102 För bolag som har en god finansiell ställning men som vill attra-

hera nytt kapital inför t.ex. ett förvärv kan preferensaktier som är limiterade vara ett 

alternativ eftersom de inte inskränker de befintliga aktieägarnas möjlighet till vinst.103 

För en investerare kan preferensaktier vara attraktiva i och med den lägre risk i jäm-

förelse med stamaktier som företrädet till bolagets tillgångar och vinst innebär, eftersom 

vinstutdelningen till stamaktieägarna kommer begränsas före vinstutdelningen till prefe-

rensaktieägarna om bolaget inte presterar som förväntat.104 I takt med att risken i bola-

get stiger kommer den ersättning som en investerare vill ha att öka, vilket när det gäller 

preferensaktier framförallt handlar om ett ökat företräde vid vinstutdelningar och likvi-

dation.105 En investerare kan även ställa andra krav på en preferensakties konstruktion 

för att vara villig att investera i bolaget, t.ex. ett inlösenförbehåll med rätt för aktie-

                                                
99 Nyemission är ett av de tre sätt på vilket aktiekapitalet kan ökas genom att bolaget tillförs 
kapital utifrån, se 11 kap. 1 § ABL, samt prop. 2004/05:85 s. 331 ff. Betalning för en aktie får 
inte understiga de tidigare aktiernas kvotvärde, 13 kap. 19 § ABL, och betalning som överstiger 
en akties kvotvärde tas upp som fritt eget kapital i en överkursfond, 3 kap. 5a § ÅRL. Ett undan-
tag från bestämmelsen om att betalningen för en aktie inte får understiga de tidigare aktiernas 
kvotvärde finns för bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad, se 13 kap. 
4 § 3 st. ABL. 
100 Sasso, Capital Structure and Corporate Governance s. 13. 
101 Prop. 2004/05:85 s. 421. Se även Lindskog, Aktiebolagslagen : 6:e och 7:e kapitlet s. 78. 
102 Sasso, Capital Structure and Corporate Governance s. 15. 
103 Skog, Rodhes Aktiebolagsrätt s. 129. 
104 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt s. 143. 
105 Bergström & Samuelsson, Aktiebolagets grundproblem s. 248. 
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ägaren att påkalla inlösen för att på så sätt skapa en möjlighet att åtminstone återfå det 

satsade kapitalet om bolaget inte kan lämna utdelning som utlovat.106 

Den avtalsfrihet som i princip råder vid konstruktionen av preferensaktier möjliggör 

att skapa preferensaktier som uppfyller de krav investerare ställer i den specifika situat-

ionen, t.ex. gällande en förhållandevis säker avkastning, samtidigt som bolaget tillförs 

nytt kapital och en för företaget gynnsam hantering av instrumentet uppnås.107 Vid kon-

struktionen av preferensaktier kombineras därför olikheter i bolagsordningen för att 

skapa en aktie som passar bolaget, men som samtidigt är attraktiv för en investerare. 

Sammantaget torde preferensaktier främst nyttjas istället för vanliga aktier av bolag som 

av en eller annan anledning är i behov att få in nytt kapital men när vanliga aktier eller 

lån inte är attraktivt för investerare, alternativt ogynnsamt för bolaget. Detta torde även 

innebära att preferensaktier nyttjas för att separera ett ekonomiskt intresse i bolaget från 

intresset av att delta i bolagets förvaltning.  

4.3 Konvertibler 

4.3.1 Vad är en konvertibel 
I 11 kap. 4 § ABL definieras en konvertibel som en skuldförbindelse som har getts ut av 

ett aktiebolag mot vederlag och som ger innehavaren, viss man eller viss man eller or-

der rätt eller skyldighet att helt eller delvis byta sin fordran mot aktier i bolaget. En 

konvertibel är således i grunden en skuldförbindelse för vilken det har erlagts ett veder-

lag, eller annorlunda uttryckt att bolaget upptagit ett lån i utbyte mot ett skuldebrev. 

Skuldebrevet kan vara ställt till innehavaren, viss man eller viss man eller order, vil-

ket innebär att skuldebrevet kan vara antingen löpande eller enkelt. Ett löpande skulde-

brev, ställt till innehavaren eller till viss man eller order,108 är ett skuldebrev som är av-

sett att just ”löpa” mellan borgenärer, vilket är lämpligt för konvertibler för att de ska 

kunna omsättas.109 Enligt GABL var det endast tillåtet med konvertibler i form av lö-

pande skuldebrev, se 5 kap. 1 § 1 st GABL, men för att öka flexibiliteten för bolagen 

                                                
106 Nyman m.fl., Riskkapital s. 62. 
107 Se ovan under avsnitt 3.4.2 gällande inom vilka områden ett företag önskar en gynnsam han-
tering av instrumentet. 
108 För skillnaden mellan ett skuldebrev som är ställt till ”innehavaren” och ett som är ställt till 
”viss man eller order”, se Mellqvist & Persson, Fordran & skuld s. 116 f. 
109 Se prop. 2004/05:85 s. 343. 
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har i ABL införts möjligheten att även ge ut konvertibler i form av enkla skuldebrev.110 
Är skuldebrevet enkelt, ställt till viss man, är det en viss utpekad person, fysisk eller 

juridisk, som är utpekad som borgenär och därmed betalningsmottagare. Skuldebrevet 

har vanligen en fast löptid, vilket innebär att lånet förfaller till betalning om inte konver-

tering skett innan en bestämd tidpunkt.111 

Av definitionen i 11 kap. 4 § ABL framgår att det som skiljer en konvertibel mot en 

vanlig skuldförbindelse är att konvertibeln ger innehavaren en rätt eller skyldighet att 

konvertera sin fordran, helt eller delvis, mot aktier i bolaget.112 Konverteringen av ford-

ran mot aktier i bolaget sker enligt det utbytesförhållande som framgår av villkoren för 

konvertibeln.113 Vad som sker vid konvertering är således att konvertibelinnehavaren 

övergår från att vara borgenär i förhållande till bolaget till att vara aktieägare. Det kan 

därför förenklat beskrivas som att en konvertibel består av två delar, dels ett skuldebrev, 

dels en konverteringsrätt. Att dela upp en konvertibel i beståndsdelar är dock i praktiken 

inte möjligt eftersom det är själva skuldebrevet som är bärare av rätten att konvertera 

och ”delarna” är därmed oåtskiljbara.114 Om bolaget helt betalar sin skuld till konverti-

belinnehavaren upphör således även konverteringsrätten att existera eftersom det är just 

fordran som kan konverteras. Det omvända är dock möjligt. Som framgår av 11 kap. 4 § 
ABL kan fordran enbart delvis omfattas av konverteringsrätten, vilket gör att del av 

fordran fortsatt kan existera även efter att konvertering skett. 

4.3.2 Egenskaper hos konvertibler 

4.3.2.1 Allmänt om emissionsvillkor 

Bestämmelser som reglerar ett bolags och dess konvertibelinnehavares mellanhavanden 

återfinns i emissionsvillkoren. Vad emissionsvillkoren ska innehålla regleras delvis i lag 

genom bestämmelserna i 15 kap. 47 §§ ABL om vad ett förslag till emissionsbeslut ska 

innehålla.115 I emissionsvillkoren ska finnas bestämmelser som reglerar bolagets och 

                                                
110 Se prop. 2004/05:85 s. 343. 
111 Skog, Rodhes Aktiebolagsrätt s. 61. 
112 Innan det möjliggjordes för aktiebolag att ge ut konvertibler fanns ingen möjlighet för bolag 
att juridisk förplikta sig att i framtiden ge ut aktier för att möjliggöra en konvertering, se 
SOU 1971:15 s. 187. 
113 Andersson m.fl., Aktiebolagslagen : En kommentar s. 15:12. 
114 Se Borg, Aktierelaterade incitamentsprogram – en civilrättslig studie s. 99 f.  
115 Emissionsbeslutet ska vara en del av teckningslistan varpå teckning av konvertibler sker, 
15 kap. 15 § ABL. 
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konvertibelinnehavares mellanhavanden för tiden innan en eventuell konvertering, vil-

ket innefattar bestämmelser om bl.a. räntan, konvertibelns nominella belopp, samt vilket 

vederlag som ska erläggas för konvertibeln, se 15 kap. 4–5 §§ ABL. Vidare ska emiss-

ionvillkoren innehålla bestämmelser som reglerar själva konverteringen, t.ex. när kon-

vertering kan begäras, utbytesförhållandet mellan konvertibler och de nya aktierna, från 

vilken tidpunkt de nya aktierna ska ge rätt till utdelning, samt i förekommande fall öv-

riga särskilda villkor för konverteringen, se 15 kap. 6–7 §§ ABL. 

Även om ABL till viss del är styrande gällande vilka delar som ska finnas med i 

emissionsvillkoren är det upp till bolagsstämman att besluta om det närmare innehållet i 

villkoren. Det kan därmed inkluderas bestämmelser i emissionsvillkoren som inte 

nämns i lagtexten, t.ex. gällande hur konvertibelinnehavares förehavanden sinsemellan 

ska hanteras. Detta innebär att det utöver de begränsningar som följer av lag råder av-

talsfrihet för hur emissionsvillkoren ska utformas. Nedan följer mer om konverterings-

rätten, men även om några andra villkor som är mer eller mindre vanligt förekommande 

för konvertibler. 

4.3.2.2 Mer om konverteringsrätten 

Det kanske viktigaste emissionsvillkoret, som helt kan förändra konvertibelns karaktär, 

är hur konverteringsrätten är uppbyggd och då framförallt vem som kan påkalla konver-

tering. För konvertibelinnehavaren kan det föreligga antingen en rätt eller skyldighet att 

konvertera sin fordran till aktier i det emitterande bolaget, se 11 kap. 4 § ABL. Detta 

innebär att rätten att påkalla konvertering kan ligga hos såväl det emitterande bolaget 

som hos konvertibelinnehavaren. Det är även möjligt att utforma emissionsvillkoren så 

att konverteringsrätten växlar mellan konvertibelinnehavaren och bolaget under olika 

tidsperioder, eller att frågan om vem som har rätt att begära konvertering görs beroende 

av särskilda emissionsvillkor.116 Att det föreligger en rätt att konvertera innebär inte att 

konvertering måste ske, utan konvertering sker endast om den som besitter konverte-

ringsrätten påkallar konvertering. Det kan däremot förekomma en skyldighet att konver-

tera vid viss tidpunkt eller när visst förhållande är för handen.117 Om konvertering inte 

påkallas återbetalas det nominella beloppet när konvertibellånet förfaller till betalning. 

                                                
116 Prop. 2004/2005:85 s. 659. 
117 Andersson m.fl., Aktiebolagslagen : En kommentar s. 15:12. 
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Konvertibler kan utifrån konverteringsrätten i huvudsak delas in i tre olika kategorier: 

konvertibler som ger bolaget en rätt att påkalla konvertering, konvertibler som ger kon-

vertibelinnehavaren en rätt att påkalla konvertering, samt konvertibler där konvertering 

sker automatiskt när en yttre faktor är för handen, t.ex. att emittentens soliditet understi-

ger en viss nivå. Tyvärr råder det något av en begreppsförvirring i Sverige gällande be-

nämningen av dessa olika sorters konvertibler. En konvertibel där rätten att påkalla 

konvertering ligger hos bolaget benämns vanligen som en tvingande konvertibel, vilket 

troligen beror på att innehavaren kan tvingas att konvertera sin fordran till aktier i bola-

get. I förarbetena till ABL används däremot begreppet tvingande konvertibel, en över-

sättning av ”mandatory convertible”, som benämning för alla konvertibler som innebär 

att innehavaren kan tvingas till konvertering, vilket skulle innefatta såväl konvertibler 

där bolaget har en rätt att påkalla konvertering som konvertibler där konvertering utlö-

ses av en yttre faktor.118 ”Mandatory convertible” är däremot en benämning som ofta 

används enbart för konvertibler som alltid konverteras till bolagets aktier.119 I detta ar-

bete används begreppet tvingande konvertibel för sådana konvertibler som konverteras 

p.g.a. att ett visst yttre förhållande är för handen.120 För de konvertibler som vanligen 

benämns tvingande i Sverige, konvertibler där rätten att påkalla konvertering ligger hos 

bolaget, kommer i detta arbete benämnas omvända konvertibler (”reverse conver-

tible”). 121  Konvertibler där rätten att påkalla konvertering ligger hos konvertibel-

innehavaren benämns traditionella konvertibler. 

Traditionella konvertibler. Att konvertibelinnehavaren har rätt att påkalla konverte-

ring av sin fordran till aktier i bolaget är det traditionellt vanliga eftersom det tidigare 

inte var tillåtet med andra konstruktioner i svensk rätt.122 Att innehavaren har rätt att 

byta sin fordran mot aktier i bolaget innebär däremot inte att denne fritt kan välja när 

konvertering ska ske. Tidpunkten för när det är möjligt att påkalla konvertering regleras 

nämligen i emissionsvillkoren, se 15 kap. 6 § 1 st. 3 ABL. Vanligt är att innehavaren 

kan begära konvertering när som helst under lånets löptid, möjligen med undantag för 

en viss inledande period från utfärdandet.123 Andra tänkbara konstruktioner är att inne-

havaren endast har rätt att påkalla konvertering strax innan lånet förfaller till betalning, 
                                                
118 Prop. 2004/05:85 s. 342. 
119 Se t.ex. De Spiegeleer m.fl., The Handbook of Hybrid Securities s. 35. 
120 Jfr Bjuvberg, Skattemässig hantering av ”tvingande” konvertibler s. 154. 
121 Se De Spiegeleer m.fl., The Handbook of Hybrid Securities s. 66. 
122 Se vidare nedan om omvända konvertibler. 
123 Skog, Rodhes Aktiebolagsrätt s. 61. 
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eller under vissa specificerade tidsperioder under löptiden, t.ex. någon eller några måna-

der per år. 

Omvända konvertibler. En omvänd konvertibel ger det emitterande bolaget rätt att 

påkalla konvertering, och därmed en skyldighet för innehavaren att konvertera om kon-

vertering påkallas. Att en konvertibel kan medföra en skyldighet för innehavaren att 

konvertera är som nämnts ovan en relativt ny företeelse i svensk rätt. Denna möjlighet 

infördes i och med ABL och motiverades med att det skulle öka bolagens möjlighet att 

finansiera sig via den internationella kapitalmarknaden eftersom liknande konvertibler 

redan existerade där.124 En omvänd konvertibel medför således att bolaget kan tvinga 

konvertibelinnehavaren att byta sin fordran mot aktier i bolaget. Likt för traditionella 

konvertibler ska tidpunkten för när konvertering kan påkallas regleras i emissions-

villkoren. 

Tvingande konvertibler. En tvingande konvertibel skiljer sig från traditionella och 

omvända konvertibler genom att varken det emitterande bolaget eller konvertibel-

innehavaren ges rätt att påkalla konvertering. Istället har det i särskilda emissionsvillkor 

bestämts när konverteringsskyldigheten inträder, vilket t.ex. kan ske vid viss framtida 

tidpunkt eller när visst förhållande är för handen.125 Ett sådant förhållande kan t.ex. vara 

att bolagets soliditet, eller annat nyckeltal i redovisningen, passerar ett på förhand be-

stämt gränsvärde. Eftersom en tvingande konvertibel innebär en skyldighet för konver-

tibelinnehavaren att konvertera blev även denna typ av konvertibel möjlig att emittera 

först i och med införandet av ABL. 

Ovan har en indelning av konvertibler skett i traditionella konvertibler, omvända 

konvertibler, samt tvingande konvertibler. Det är dock, som nämnts ovan, möjligt att i 

särskilda emissionsvillkor bestämma att konverteringsrätten ska växla mellan det emit-

terande bolaget och konvertibelinnehavaren under olika tidsperioder. Detta gör att en 

konvertibel kan konstrueras så att den har drag av att vara såväl traditionell som om-

vänd. Även för en tvingande konvertibel är det därmed möjligt att under lånets löptid 

låta en eller båda parterna ha en rätt att påkalla konvertering. Det torde dock vara av 

vikt att emissionsvillkoren är tillräckligt specificerade så att det inte råder någon tvekan 

om vem som kan påkalla konvertering och när. 

                                                
124 Prop. 2004/05:85 s. 342 f. 
125 Andersson m.fl., Aktiebolagslagen : En kommentar s. 15:12. 
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4.3.2.3 Räntan 

Eftersom en konvertibel i grunden utgörs av ett skuldebrev är frågan om vilken ränta 

som ska löpa på skuldebrevet något som regleras i emissionsvillkoren, se 15 kap. 4 § 

ABL. Villkoren för räntan som löper på konvertibeln är av allmänt obligationsrättslig 

karaktär, vilket innebär att hur villkoren för räntan kan utformas inte regleras i den as-

sociationsrättsliga lagstiftningen utan av den allmänna obligationsrätten.126 Hur ränte-

villkoren ska utformas är således upp till bolagsstämman (eller styrelsen på be-

myndigande från stämman, se 15 kap. 5 § första stycket 6 ABL) att besluta. Räntan kan 

t.ex. utgöras av en fast procent på konvertibelns nominella belopp, eller vara beroende 

av bolagets vinst eller utdelning till aktieägarna likt ett vinstandelslån.127 Det är även 

möjligt att låta räntan variera med olika procentsatser under olika tidsperioder, eller att 

sätta räntan till noll, antingen under hela lånets löptid eller endast under viss tids-

period.128 Det torde även vara möjligt att koppla beräkningen av räntan till en faktor 

som inte är kopplad till bolaget eller konvertibeln, t.ex. ett aktieindex eller ett råvaru-

pris.129 

Räntevillkorens obligationsrättsliga karaktär torde även innebära att det är fritt för 

bolagsstämman att besluta hur och när räntan ska betalas ut. Det bör således vara möj-

ligt för bolagsstämman att t.ex. besluta att räntan ska utbetalas en gång om året eller 

uppdelat på flera utbetalningar under året. Det är även möjligt att besluta att räntan ska 

läggas till det nominella beloppet och utbetalas först när lånet förfaller till betalning, 

alternativt när konvertering sker, eller att räntan ska vara kumulativ om en utbetalning 

inte sker som utlovat.130 Vidare har konvertibelinnehavaren, i egenskap av borgenär i 

förhållande till bolaget, normalt rätt att kräva betalning av räntan, oberoende av bolagets 

finansiella ställning och rörelseresultat.131 Räntans obligationsrättsliga karaktär möjlig-

gör däremot att i emissionsvillkoren föreskriva att utbetalning av räntan är villkorad av 

att visst krav är uppfyllt för att utbetalning ska ske, t.ex. att bolaget har fritt eget kapital 

                                                
126 Jfr SOU 1997:22 s. 357. Att räntefoten anges i beslutsförslaget för en konvertibel, trots rän-
tans obligationsrättsliga karaktär, beror på att räntan ansetts vara av central betydelse för kon-
vertibeln, se prop. 2004/05:85 s. 724 f. 
127 Skog, Rodhes Aktiebolagsrätt s. 62. 
128 Jfr Andersson m.fl., Aktiebolagslagen : En kommentar s. 15:7. 
129 Jfr SOU 1997:22 s. 233 f. 
130 SOU 1971:15 s. 193. 
131 Jfr SOU 1971:15 s. 186. 
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eller har ett positivt rörelseresultat det senaste verksamhetsåret.132 Det är även möjligt 

att villkora utbetalning av räntan av ett beslut av bolagsstämman om att utbetalning ska 

ske.133 I sådana fall bör inte konvertibelinnehavaren kunna kräva betalning av räntan.  

4.3.2.4 Inlösen av konvertibler 

I emissionsvillkoren kan föreskrivas en rätt att i förtid, innan löptiden är slut och lånet 

förfaller till betalning, lösa in konvertibeln mot ett inlösenbelopp. Det finns inga be-

gränsningar för hur inlösenbeloppet kan bestämmas, utan det kan t.ex. sättas till det no-

minella beloppet på konvertiblerna, eller till annat bestämt belopp, samt även innehålla 

kompensation för ej erhållen ränta.134  

Rätten att påkalla inlösen av konvertibeln kan ligga såväl hos det emitterande bolaget 

som hos konvertibelinnehavaren, eller ske automatiskt vid viss tidpunkt eller när visst 

förhållande är för handen. En åtskillnad kan göras mellan en absolut rätt att påkalla in-

lösen av konvertibeln och en villkorad rätt. Den absoluta rätten kan alltid göras gällande 

utan att några särskilda villkor måste vara uppfyllda, möjligen med undantag för en be-

gränsning i tid. En villkorad rätt kan däremot endast göras gällande under vissa förut-

sättningar, t.ex. om aktiekursen på de underliggande aktierna, eller bolagets soliditet, 

passerar ett visst på förhand bestämt gränsvärde.135 

4.3.2.5 Förvaltningsrättigheter, säkerheter, m.m. 

En konvertibelinnehavare saknar de möjligheter som en aktieägare besitter att påverka 

bolagets förvaltning, t.ex. genom rösträtt på bolagsstämma. Konvertibelinnehavare sak-

nar även det skydd som en aktieägare åtnjuter genom ABL:s bestämmelser om aktie-

ägares rättigheter. Detta innebär att en konvertibelinnehavare är sårbar för att bolagets 

ledning eller dess aktieägare fattar beslut som kan förta värdet av konvertibeln.136 Såd-

ana beslut skulle t.ex. kunna vara beslut om fusion, om likvidation eller om att genom-

föra en extraordinär vinstutdelning. Det är därför viktigt att det i emissionsvillkoren 

                                                
132 Jfr SOU 1997:22 s. 231 ff. 
133 SOU 1997:22 s. 232, samt SOU 1971:15 s. 193. 
134 De Spiegeleer m.fl., The Handbook of Hybrid Securities s. 47 ff. 
135 De Spiegeleer m.fl., The Handbook of Hybrid Securities s. 47. 
136 Se SOU 1971:15 s. 189. 
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även finns bestämmelser som reglerar konvertibelinnehavarnas ställning vid sådana 

situationer.137 

Även om en konvertibel inte berättigar sin innehavare med en rösträtt likt en aktie 

finns det andra sätt på vilka konvertibelinnehavarens ställning kan skyddas. I konverti-

belvillkoren är det t.ex. fullt möjligt att ställa upp restriktioner för hur bolaget får agera i 

vissa situationer.138 Det är även likt vanliga lånevillkor möjligt att i emissionsvillkoren 

ställa säkerheter för lånet för att säkerställa att en återbetalning kommer ske vid en 

eventuell konkurs.139 När det kommer till frågan om konvertibelns rätt vid likvidation 

kan det även förekomma att det i emissionsvillkoren är föreskrivet att konvertiblerna är 

efterställda, med vilket menas att bolagets övriga borgenärer har rätt till betalning innan 

konvertibelinnehavarna får betalt.140 Det är även möjligt att ge konvertibelinnehavare 

rättigheter som aktualiseras om vissa händelser inträffar hos bolaget. Skulle det t.ex. ske 

en nyemission kan konvertibelinnehavare ges en rätt att delta på denna, eller om det 

sker ett ägarbyte i bolaget kan konvertibelinnehavare ha rätt att konvertera till aktier i 

bolaget eller lösa in konvertiblerna till ett förmånligt inlösenbelopp.141 

4.3.3 Konvertiblers användningsområde 
Med anledning av vikten av flexibla finansieringslösningar för företagens utveckling, 

samt med hänsyn till utvecklingen på den internationella kapitalmarknaden, infördes 

genom lagen (1973:302) om konvertibla skuldebrev m. m. en möjlighet för svenska 

aktiebolag att finansiera sig genom att emittera konvertibla skuldebrev.142 Konvertibler 

bidrar med en möjlighet för bolag att ta upp lån till en lägre ränta än vad som annars 

vore möjligt eftersom även konverteringsrätten ses som en framtida potentiell er-

sättning.143 Den lägre räntan gör att konvertibler kan vara en bra finansieringslösning 

för snabbt växande företag eftersom konkursrisken minskar p.g.a. lägre kostnader för 
                                                
137 Vad gäller konvertibelinnehavares ställning vid fusion och delning av aktiebolag finns be-
stämmelser i 23 kap. 5, 6 och 28 §§ ABL, respektive 24 kap. 6 och 8 §§ ABL. 
138 Artsberg, Redovisningsteori, -policy och -praxis s. 303. 
139  En särskild förmånsrätt kan ges till viss egendom i enlighet med förmånsrättslagen 
(1970:979) främst 5–7 §§. 
140 Att en borgenär kan avtala om en rätt till betalning först efter övriga borgenärer vid konkurs 
framgår av 18 § förmånsrättslagen (1970:979).  
141 Jfr Skog, Rodhes Aktiebolagsrätt s. 62. 
142 Prop. 1973:93 s. 45 f. Dessförinnan var det inte möjligt för bolag att utfärda skuldebrev som 
juridiskt förpliktade bolaget att senare konvertera skuldebrevet till aktier i bolaget, se 
prop. 1973:93 s. 42 f. 
143 Prytz & Tamm, Tillskott utan aktieteckning s. 44. 
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lån för företaget.144 Tidigare var konvertibler även en vanlig beståndsdel i aktie-

relaterade incitamentsprogram.145 Detta användningsområde har dock minskat kraftigt, 

vilket torde bero på att deltagande i konvertibelprogram bygger på att den anställde lå-

nar ut pengar till företaget. Det ställer således krav på den anställde att ha medel till-

gängliga för att kunna delta.146 Vidare kan konvertibler användas för kortfristiga finan-

sieringslösningar eller som ett led i en nyemission.147 

För investerare är konvertibler förenade med mindre risk än aktier, dels för att räntan 

på konvertibler är en säkrare avkastning än utdelningen på aktier, dels för att kon-

vertibler har en bättre rätt än aktier vid en eventuell likvidation.148 Som nämnts ovan är 

dock räntan vanligen lägre på en konvertibel än för ett motsvarande lån, vilket beror på 
att den som investerar i ett bolags konvertibler gör detta i förhoppning om en värde-

ökning i de underliggande aktierna.149 Ett ökat värde på de underliggande aktierna leder 

till ett ökat värde på konvertibeln och en konvertibelinnehavare kan då göra en vinst 

genom att antingen sälja konvertibeln eller genom att konvertera och sedan sälja aktier-

na. Det torde även vara möjligt att en investerare har ett intresse i själva konverteringen 

som ett sätt att komma åt ett visst bolags aktier. 

Det är inte helt klart varför bolag väljer att finansiera sin verksamhet med kon-

vertibler.150 Konvertibler torde dock kunna utgöra ett finansieringsalternativ för bolag 

som har svårt att få finansiering på annat håll men som förväntar sig en värdeökning på 
sina aktier, vilket gör konvertiblerna attraktiva för investerare. Det torde även vara 

lämpligt för bolag som inte förväntas göra positiva resultat i närtid, t.ex. bolag som är i 

en expansions- eller utvecklingsfas, eftersom konvertibelinnehavaren kan erhålla ränta 

även om det finns en brist på eget kapital i bolaget. 

                                                
144 Bergström & Samuelsson, Aktiebolagets grundproblem s. 270. 
145 Borg, Aktierelaterade incitamentsprogram – en civilrättslig studie s. 99. Hösten 1988 hade 
svenska aktiemarknadsföretag 16 miljarder kronor utestående i konvertibellån och av dessa var 
närmare 60 %, 10 miljarder kronor, riktade till företagens personal genom s.k. personalkonver-
tibler, se SOU 1988:38 s. 153 f. 
146 Borg, Aktierelaterade incitamentsprogram – en civilrättslig studie s. 99. 
147 Nyman m.fl., Riskkapital s. 65. 
148 Nyman m.fl., Riskkapital s. 64 f. 
149 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt s. 128. 
150  Nyman m.fl., Riskkapital s. 64, Bergström & Samuelsson, Aktiebolagets grundproblem 
s. 269. 
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4.4 Kapitelvisa konklusioner 
Preferensaktier och konvertibler utgör i grunden två vitt skilda typer av instrument. En 

preferensaktie är en delägarrätt i ett aktiebolag medan en konvertibel är ett skuldebrev 

med en tillhörande konverteringsrätt. Detta innebär att instrumenten har vissa inne-

boende egenskaper vilka kan leda till skillnader mellan instrumenten gällande deras 

ställning till det emitterande bolaget. Många av dessa skillnader är dock möjliga att ut-

jämna genom de villkor som gäller för respektive instrument eftersom det i princip råder 

avtalsfrihet vid utformandet av villkoren. För en preferensaktie återfinns villkoren som 

gäller för instrumentet i bolagets bolagsordning i form av vilka olikheter preferensaktien 

har i förhållande till andra aktieslag, medan villkoren för en konvertibel återfinns i de 

emissionsvillkor som bolagsstämman beslutar ska gälla för konvertibeln. 

En sådan inneboende egenskap som kan utgöra en skillnad mellan en preferensaktie 

och en konvertibel är rätten eller skyldigheten för en konvertibelinnehavare att byta sin 

fordran mot aktier i bolaget. För en preferensaktie kan ingen konvertering ske eftersom 

preferensaktien redan är en aktie i bolaget, men vad som däremot är möjligt är att i bo-

lagsordningen ta in ett omvandlingsförbehåll som möjliggör att preferensaktien kan 

omvandlas till aktier av annat slag. Beroende på hur de närmare villkoren är utformande 

är det således möjligt att ge en preferensaktie och en konvertibel liknande egenskaper 

med innebörden att instrumentet kan bytas mot t.ex. stamaktier i bolaget. Eftersom det 

är upp till det emitterande bolaget att avgöra när och hur en omvandling/konvertering 

ska ske är det möjligt att med hjälp av ett inlösenförbehåll konstruera en preferensaktie 

och en konvertibel med liknande egenskaper gällande hur instrumentet slutligen ska 

regleras. 

En ytterligare inneboende egenskap som kan utgöra en skillnad mellan instrumenten 

är deras respektive rätt vid en likvidation eller konkurs. En preferensaktie har ofta en 

företrädesrätt till en likvidationsandel före stamaktier och därutöver ingen rätt i bolagets 

tillgångar. En ägare till en sådan preferensaktie har rätt till ersättning innan stamaktie-

ägare men först efter eventuella borgenärer vid en likvidation, se 25 kap. 38 § ABL.151  

En konvertibelinnehavare har i egenskap av borgenär till bolaget rätt till betalning innan 

varje form av aktieägare, 25 kap. 35 § ABL. I emissionsvillkoren för en konvertibel är 

det däremot möjligt att föreskriva att konvertibelinnehavaren vid en konkurs har rätt till 
                                                
151 Om bolaget är på obestånd ska bolaget försättas i konkurs, 25 kap. 36 § ABL, varpå bestäm-
melserna om utdelning i 11 kap. konkurslagen (1987:672) blir tillämpliga. 
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betalning först efter övriga borgenärer, se 18 § förmånsrättslagen (1970:979). En sådan 

konvertibel har likt en preferensaktie med likvidationspreferens rätt till betalning före 

stamaktieägare men först efter övriga borgenärer. En konvertibel har dock alltid rätt till 

betalning innan en preferensaktie. Det kan därför sägas att en preferensaktie med likvi-

dationspreferens bildar en kö i kön eftersom dess rätt vid en likvidation återfinns mellan 

eventuella skulder och stamaktierna i bolaget. Skillnaden mellan en preferensaktie med 

likvidationspreferens och en efterställd konvertibel torde i detta avseende vanligen vara 

försumbar eftersom det vid en likvidation troligen finns tillräckligt med tillgångar i bo-

laget för att ersätta även preferensaktieägare, medan det vid en konkurs sällan finns till-

räckligt med tillgångar i bolaget för att ersätta borgenärer med efterställda skulder. Det 

är således möjligt att genom de villkor som gäller för en preferensaktie och en konverti-

bel ge instrumenten egenskaper vilka i praktiken torde innebära att deras rätt vid en lik-

vidation eller konkurs är i det närmaste likvärdiga. 

Vidare kan skillnaden mellan utdelning och ränta anses bero på inneboende egen-

skaper hos en preferensaktie respektive en konvertibel. En preferensaktie har ofta en 

företrädesrätt till utdelning, medan en konvertibel har rätt till ränta löpande under löp-

tiden. Om en preferensakties företrädesrätt är limiterad har aktien inte rätt till någon 

utdelning utöver preferensen, vilket gör att den börjar likna räntan på en konvertibel. 

Den huvudsakliga skillnaden mellan utdelning och ränta är dock att det krävs ett beslut 

från bolagsstämman innan utbetalning av en utdelning kan ske. Skulle det inte vara möj-

ligt för bolagsstämman att fatta ett sådant beslut, t.ex. för att det strider mot bestämmel-

serna om värdeöverföringar i 17 kap. ABL, riskerar en preferensaktie att bli utan den 

utlovade utdelningen. En sådan risk föreligger dock normalt inte för en konvertibel ef-

tersom konvertibelinnehavaren kan kräva betalning av sin fordran, om inte annat är re-

glerat i emissionsvillkoren. Möjligheten att föreskriva att en preferensakties utdelning 

ska vara kumulativ innebär däremot att risken för att aktien ska behöva avstå från den 

utlovade utdelningen enbart för att bolaget tillfälligt inte kan lämna utdelning upphör. 

Under förutsättning att bolaget inte håller inne med utdelningar för evigt riskerar en 

sådan preferensaktie att bli utan den utlovade utdelningen endast vid en likvidation eller 

konkurs. Som konstaterats ovan föreligger vid likvidation eller konkurs i praktiken inte 

någon väsentlig skillnad mellan vissa typer av preferensaktier och efterställda konver-

tibler i deras rätt till bolagets tillgångar. Det är därmed möjligt att genom villkoren som 

gäller för respektive instrument se till att risken för en preferensaktie att i slutändan bli 
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utan den utlovade utdelningen i princip är densamma som för en konvertibel att bli utan 

ränta. 

Eftersom det är möjligt att i praktiken utjämna de skillnader som föreligger mellan en 

preferensaktie och en konvertibel vad gäller konvertering/omvandling, likvidation och 

ränta/utdelning är det i princip den inneboende skillnaden i förvaltningsbefogenheter 

som återstår mellan instrumenten. En preferensaktie har alltid en förvaltningsbefogenhet 

i form av rösträtt på bolagsstämma, vilket en konvertibel aldrig kan få. Genom att röst-

rätten för en preferensaktie kan begränsas till att endast utgöra en tiondel av röstvärdet 

för en aktie av annat aktieslag kan dock denna skillnad jämnas ut något, men rösträtten 

kan ändå ses som en av de centrala skillnaderna mellan en preferensaktie och en 

skuld.152 Det kan dock påpekas att det i emissionsvillkoren för en konvertibel kan in-

föras restriktioner, t.ex. gällande hur bolaget får styras, vilka kan ha påverkan på hur ett 

bolag förvaltas. 

Sammantaget kan konstateras att trots att en preferensaktie och en konvertibel i 

grunden utgör två skilda typer av instrument är det möjligt att genom de villkor som 

gäller för respektive instrument ge dem egenskaper som innebär att de i praktiken efter-

liknar varandra. Såväl en preferensaktie som en konvertibel kan således röra sig i en 

gråskala mellan att vara aktier eller lån för bolaget.153 Även de mest centrala skillna-

derna går att utjämna till den grad att de i praktiken inte torde utgöra någon nämnvärd 

skillnad mellan instrumenten. Den skillnad som däremot alltid kvarstår är den rösträtt på 

bolagsstämma som går att härleda från en preferensaktie, vilket därav torde innebära att 

rösträtten är den utmärkande egenskapen för en aktie i svensk rätt. 

                                                
152 Jfr Mattsson, Aktiebolagens finansieringsformer s. 10 f. 
153 Jfr prop. 1973:93 s. 76 och prop. 1975:103 s. 108. 
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5 Klassificering av hybridinstrument i redovisningen 
– särskilt preferensaktier och konvertibler 

5.1 Kapitlets syfte och disposition 
Detta kapitel syftar till att skapa en grundläggande förståelse för hur finansiella instru-

ment hanteras i redovisningen, i synnerhet gällande klassificeringen mellan eget kapital 

och skuld, samt att analysera hur preferensaktier och konvertibler hanteras när det kom-

mer till klassificeringen mellan eget kapital och skuld. Normgivningen på området är 

dock omfattande och komplex vilket innebär att möjligheterna att inom detta arbete 

fullständigt redogöra för redovisning och klassificering av finansiella instrument är små. 

Det förekommer dock vissa fördjupningar gällande klassificeringen av finansiella in-

strument i den mån detta ansetts vara intressant för en jämförelse mellan hur preferens-

aktier och konvertibler klassificeras. 

Inledningsvis sker en allmän genomgång av hur finansiella instrument redovisas och 

vilka normer som styr redovisningen. Därefter redogörs för de specifika normer som 

styr klassificeringen av finansiella instrument och slutligen analyseras hur preferens-

aktier och konvertibler klassificeras enligt IAS 32 och RFR 2. 

5.2 Allmänt om redovisning av finansiella instrument 

5.2.1 Vad är ett finansiellt instrument? 
Varken i lagstiftningen eller i den kompletterande normgivningen används begreppet 

hybridinstrument, utan istället ryms hybridinstrument under det mer allmänna begreppet 

finansiella instrument. I ÅRL finns bestämmelser om finansiella instrument i bl.a. 

4 kap. 14 a–14 e §§. Det framgår däremot inte av ÅRL vad som avses med ett finansiellt 

instrument, utan lagstiftaren har istället valt att lämna över till god redovisningssed och 

den kompletterande normgivningen att fastställa innebörden av begreppet.154 Detta inne-

bär att begreppet kan ha en annan innebörd än vad som anges i annan lagstiftning, t.ex. 

lag (2007:528) om värdepappersmarknaden, se 1 kap. 4 § 1 st. 1. Definitioner i annan 

lagtext om vad som utgör ett finansiellt instrument är således inte avgörande för den 

                                                
154 Prop. 2002/03:121 s. 43 och s. 70. 
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redovisningsrättsliga definitionen av begreppet. Det torde även innebära att innebörden 

av begreppet finansiellt instrument kan variera för olika företag eftersom god redovis-

ningssed varierar beroende på ett företags storlek, bransch och vilka normer företaget 

tillämpar. 

I IAS 32 p. 11 finns följande definition av ett finansiellt instrument:155 

”Ett finansiellt instrument är varje form av avtal som ger upphov till en finansiell tillgång 

i ett företag och en finansiell skuld eller ett egetkapitalinstrument i ett annat företag.” 

Eftersom det i RFR 2 saknas undantag från definitionen ovan torde definitionen inte 

enbart definiera vad som är ett finansiellt instrument enligt IAS 32 utan även vad som är 

ett finansiellt instrument enligt ÅRL för de företag som upprättar sin årsredovisning 

enligt IFRS/IAS genom RFR 2. 

Av definitionen framgår att ett finansiellt instrument måste grunda sig på ett avtal. 

Ett avtal är i IAS 32 en överenskommelse mellan parter som har tydliga ekonomiska 

följder som parterna har liten, eller ingen, möjlighet att undvika, IAS 32 p. 13. Avtal 

behöver inte vara skriftliga utan kan förekomma i många olika former. Ett exempel på 
vad som inte kan utgöra ett finansiellt instrument, med anledning av att det inte grundar 

sig på ett avtal, är inkomstskatt som uppkommer som följd av statliga bestämmelser, se 

IAS 32 p. AG 12. Vidare krävs det att avtalet ger upphov till en finansiell tillgång, samt 

en finansiell skuld eller ett egetkapitalinstrument för att utgöra ett finansiellt instrument 

under IAS 32. Dessa definitioner återfinns i IAS 32 p. 11, men eftersom det är klassifi-

ceringen mellan en finansiell skuld och ett egetkapitalinstrument som är fokus i detta 

arbete kommer endast dessa definitioner att diskuteras närmare nedan. 

5.2.2 Hur regleras redovisningen av finansiella instrument? 
Redovisningen av finansiella instrument kan framförallt sägas omfatta två problem-

ställningar, dels vad gäller klassificeringen mellan eget kapital och skuld, dels vad gäl-

ler värderingen i balansräkningen. Att värdering av finansiella instrument är proble-

matisk beror till stor del på att instrumentens värde snabbt kan förändras beroende på 

marknadsräntor, valutakurser, råvarukursen, etc.156 Vanligen värderas tillgångar till an-

tingen anskaffningsvärdet, 4 kap. 3 § ÅRL, eller det lägsta av anskaffningsvärdet och 

                                                
155 En liknande definition återfinns i K3 p. 11.4. 
156 Artsberg, Redovisningsteori, -policy och -praxis s. 275. 



 

 47 

nettoförsäljningsvärdet, 4 kap. 9 § ÅRL. Finansiella instrument får företag däremot 

även värdera till sitt verkliga värde enligt 4 kap. 14 a–14 e §§ ÅRL. Bestämmelserna är 

relativt detaljerade och kan ses som ett undantag från ÅRL:s ramlagskaraktär.157 

Utöver vad som redogjorts för ovan innehåller ÅRL i princip inga bestämmelser som 

berör klassificering eller värdering av finansiella instrument, vilket innebär att god re-

dovisningssed och den kompletterande normgivningen är styrande för hur finansiella 

instrument ska redovisas. I K3-regelverket återfinns bestämmelser som berör redovis-

ning av finansiella instrument i kapitel 11 och 12 gällande värdering, samt kapitel 22 

gällande gränsdragningen mellan eget kapital och skuld. K3-regelverket bygger på 
IASB:s standard IFRS for SMEs och kan i princip sägas utgöra ett förenklat IFRS/IAS 

med tillägg och undantag till svensk rätt likt RFR 2.158 När det gäller klassificering av 

finansiella instrument är K3-regelverket inte lika detaljerat som IFRS/IAS, vilket inne-

bär att om det inte är möjligt att finna vägledning i K3 får i sista hand vägledning sökas 

i IFRS/IAS.159 I detta kapitel utgår därför framställningen från det mer detaljerade 

IFRS/IAS, men för den intresserade har även vissa hänvisningar till K3-regelverket in-

kluderats. 

IFRS/IAS innehåller flera olika standarder som berör redovisningen av finansiella in-

strument. I huvudsak utgörs dessa av IAS 32 Finansiella instrument: Klassificering, 

IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering, IFRS 7 Finansiella instru-

ment: Upplysningar, samt IFRS 9 Finansiella instrument.160 Vad respektive standard 

innehåller framgår väl av deras respektive beteckningar och det är således främst 

IAS 32 som innehåller vägledning för hur ett finansiellt instrument ska klassificeras 

mellan eget kapital och skuld. Det är dock viktigt att ha i åtanke att IFRS/IAS ska ses 

som en helhet som ska tillämpas fullt ut, vilket kommer till uttryck i IAS 1 p. 16. 

IAS 32 ska tillämpas av alla företag för alla typer av finansiella instrument förutom de 

undantag som nämns i IAS 32 p. 4. I praktiken innebär detta i princip att IAS 32 ska 

                                                
157 Bestämmelserna om värdering av finansiella instrument i 4 kap. 14 a–14 e §§ ÅRL bygger på 
EU-direktiv 2001/65/EG som svarar mot IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och vär-
dering. 
158 Se K3 Inledning. 
159 Se K3 p. 1.5. Innan vägledning söks i IFRS/IAS ska dock enligt K3 p. 1.5 vägledning först 
sökas i a) bestämmelser som behandlar liknande och relaterade transaktioner, samt b) definit-
ioner, grundläggande principer samt värdering av och kriterier i kapitel 2 för att redovisa en 
tillgång, skuld, intäkt eller kostnad i balansräkningen respektive resultaträkningen. 
160 IFRS 9 ersätter stora delar av IAS 39 med obligatorisk tillämpning fr.o.m. 1 januari 2018. 
IFRS 9 förväntas bli antagen av EU-kommissionen under andra halvåret 2015. 
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tillämpas när redovisning av ett finansiellt instrument sker enligt IAS 39, eller framöver 

enligt IFRS 9. Bestämmelserna i IAS 32 är skrivna utifrån det emitterande bolagets per-

spektiv, se IAS 32 p. 2, vilket av pedagogiska skäl även kommer att vara utgångs-

punkten för den fortsatta framställningen i detta kapitel. 

5.3 Klassificering av finansiella instrument 
Vid första redovisningstillfället ska ett finansiellt instrument, eller dess delar, redovisas 

som en finansiell tillgång, en finansiell skuld eller ett egetkapitalinstrument, IAS 32 

p. 15.161 För att avgöra om ett finansiellt instrument utgör en finansiell skuld eller ett 

egetkapitalinstrument hos emittenten återfinns i IAS 32 p. 11 bl.a. följande defini-

tioner:162 

”En finansiell skuld är varje skuld i form av 

a. avtalsenlig förpliktelse att 

i. erlägga kontanter eller annan finansiell tillgång till ett annat företag, eller 

ii. byta en finansiell tillgång eller finansiell skuld med annat företag under vill-

kor som kan vara oförmånliga för företaget, eller 

b. avtal som kommer att eller kan komma att regleras med företagets egna egetkapi-

talinstrument och är 

i. ett instrument som inte är ett derivat och som medför att företaget är eller kan 

bli förpliktigat att erlägga ett variabelt antal av företagets egna egetkapital-

instrument, eller 

ii. ett derivat som kommer att eller kan komma att regleras på annat sätt än ge-

nom att byta ett fastställt kontantbelopp eller annan finansiell tillgång mot ett 

fastställt antal av företagets egna egetkapitalinstrument. För detta ändamål ut-

gör teckningsrätter, optioner eller teckningsoptioner för att förvärva ett fast-

ställt antal av företagets egetkapitalinstrument för ett fastställt kontantbelopp 

i vilken som helst valuta egetkapitalinstrument om företaget erbjuder teck-

ningsrätterna, optionerna eller teckningsoptionerna proportionellt till alla sina 

befintliga ägare till samma slag av egetkapitalinstrument som inte är derivat-

                                                
161 När och till vilket värde finansiella instrument ska redovisas regleras i IAS 39 och ska inte 
beröras närmare i detta arbete. 
162 Liknande definitioner för en finansiell skuld och ett egetkapitalinstrument återfinns i K3 
p. 11.6 respektive p. 22.3. 
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instrument. Även för dessa ändamål, är företagets egna egetkapitalinstrument 

inte inkluderade i inlösbara finansiella instrument som är klassificerade som 

egetkapitalinstrument enligt punkterna 16 A och 16 B, instrument som åläg-

ger företaget att vid likvidation överlämna en proportionell andel av företa-

gets nettotillgångar till en annan part och som klassificeras som egetkapital-

instrument enligt punkterna 16 C och 16 D, eller instrument som i sig själva 

är avtal om framtida erhållande eller erläggande av företagets egna egetkapi-

talinstrument. 

Undantag är att ett instrument som kan definieras som en finansiell skuld klassificeras 

som egetkapitalinstrument om det har de egenskaper och uppfyller de villkor som anges i 

punkterna 16 A och 16 B eller punkterna 16 C och 16 D. 

Ett egetkapitalinstrument är varje form av avtal som innebär en residual rätt i ett företags 

tillgångar efter avdrag för alla dess skulder.” 

Ett inlösbart finansiellt instrument som uppfyller kriterierna i IAS 32 p. 16 A–16 B eller 

ett finansiellt instrument, eller delar av instrument, som förpliktigar företaget att lämna 

över en proportionell andel av nettotillgångarna vid en likvidation och uppfyller kriteri-

erna i 16 C–16 D ska redovisas som ett egetkapitalinstrument även om det uppfyller 

definitionen av en finansiell skuld. Ett inlösbart instrument är ett finansiellt instrument 

som ger ägaren rätt att kräva att emittenten återlöser instrumentet mot kontanter eller 

mot annan finansiell tillgång eller som automatiskt återinlöses av emittenten när bl.a. en 

osäker framtida händelse inträffar, IAS 32 p. 11. Ett av kriterierna för att ett instrument 

ska klassificeras som ett egetkapitalinstrument enligt IAS 32 p. 16 A–16 B eller 

p. 16 C–16 D är att de är underordnade alla andra instrument, se IAS 32 p. 16 A b och 

p. 16 C b. I ett svenskt aktiebolag är det svårt att se att något instrument kan vara under-

ordnat stamaktierna i bolaget, vilket gör att undantagen i IAS 32 p. 16 A–16 D inte 

torde vara tillämpliga i svenska aktiebolag.163 Bestämmelserna i IAS 32 p. 16 A–16 D 

kommer därför bortses från i den fortsatta framställningen. 

Vid en jämförelse mellan definitionen av en finansiell skuld och ett egetkapital-

instrument ovan framgår att den huvudsakliga skillnaden mellan en finansiell skuld och 

ett egetkapitalinstrument är förekomsten av en avtalsenlig förpliktelse för emittenten att 

antingen erlägga kontanter eller annan finansiell tillgång till innehavaren av instru-

                                                
163 Jfr PwC, Manual of accounting s. 65014, Deloitte, iGaap 2015 s. 101, samt PwC, K3 i prak-
tiken s. 732 f. 
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mentet utifrån villkor som kan vara oförmånliga för emittenten, se IAS 32 p. 17. För att 

ett finansiellt instrument ska vara ett egetkapitalinstrument måste däremot enligt IAS 32 

p. 16 även följande villkor vara uppfyllda: 

a. Instrumentet får inte innebära en avtalsenlig förpliktelse att  

i. erlägga kontanter eller annan finansiell tillgång till ett annat företag, eller 

ii. byta en finansiell tillgång eller finansiell skuld med ett annat företag under 

villkor som kan komma att visa sig vara oförmånliga för emittenten. 

b. Om instrumentet kommer att eller kan komma att regleras med emittentens egna 

egetkapitalinstrument är det 

i. ett instrument som inte är ett derivat, vilket medför att det inte finns någon 

avtalsenlig förpliktelse för emittenten att erlägga ett variabelt antal av före-

tagets egna egetkapitalinstrument. eller 

ii. ett derivat som endast kommer regleras genom att emittenten byter ett fast-

ställt kontantbelopp eller annan finansiell tillgång mot ett fastställt antal av 

företagets egna egetkapitalinstrument. 

Ett finansiellt instrument som innebär att det emitterande bolaget kan bli förpliktigat att 

erlägga kontanter eller annan finansiell tillgång till innehavaren av instrumentet upp-

fyller alltid definitionen av en finansiell skuld, IAS 32 p. 19. Enligt IAS 32 p. 20 b kan 

även ett finansiellt instrument som regleras med emittentens egna aktier utgöra en finan-

siell skuld om emittenten vid reglering kommer erlägga antingen; a) kontanter eller an-

nan finansiell tillgång; eller, b) egna aktier vars värde är fastställt till ett betydligt högre 

värde än värdet på kontanterna eller den andra finansiella tillgången. Förenklat innebär 

detta att om värdet på aktierna är betydligt högre än ett kontant alternativ till reglering 

av instrumentet ska instrumentet klassificeras som en finansiell skuld. 

Vid bedömningen av om ett finansiellt instrument ska klassificeras som en finansiell 

skuld eller ett egetkapitalinstrument i enlighet med definitionerna ovan ska den ekono-

miska innebörden av de villkor som gäller för instrumentet ligga till grund för klassifi-

ceringen, se IAS 32 p. 15. Det innebär att den juridiska formen inte avgör hur ett in-

strument klassificeras, vilket är ett tydligt uttryck för principen om substans före form. 

Oftast sammanfaller dock den ekonomiska innebörden och den juridiska formen, men 

inte alltid. I IAS 32 p. 18 exemplifieras detta med att vissa preferensaktier kan ha villkor 

som gör att de ska redovisas som en finansiell skuld trots att de enligt den juridiska for-

men är ett egetkapitalinstrument. Vid klassificering av ett finansiellt instrument måste 

samtliga bestämmelser som kan påverka instrumentets ekonomiska innebörd tas i be-
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aktande, inklusive relevanta bestämmelser i svensk rätt och i emittentens bolags-

ordning.164 

Ett finansiellt instrument kan vara konstruerat på så sätt att det innehåller såväl 

skuld- som egetkapitaldelar, vilket tidigare i detta arbete benämnts som ett hybrid-

instrument.165 Ett sådant instrument benämns i IAS 32 p. 28 för ett sammansatt finan-

siellt instrument och om instrumentet inte utgör ett derivat ska de respektive delarna 

klassificeras var för sig som finansiella skulder, finansiella tillgångar eller egetkapital-

instrument enligt IAS 32 p. 15.166 Ett exempel på ett sammansatt finansiellt instrument 

är ett konvertibelt skuldinstrument, t.ex. en traditionell konvertibel, vilket ur emittentens 

perspektiv utgörs av dels en skulddel som klassificeras som en finansiell skuld, dels en 

optionsdel som ger innehavaren rätt att omvandla skulden till aktier utgivna av emitten-

ten och ska klassificeras som ett egetkapitalinstrument, IAS 32 p. 29 och p. AG 31. 

Uppdelningen mellan skulddelen och egetkapitaldelen sker i enlighet med den grund-

läggande definitionen av eget kapital i IASB:s Conceptual Framework p. 4.4 (c) där 

eget kapital utgörs av den residualpost som blir kvar när tillgångarna minskats med 

skulderna. För ett sammansatt finansiellt instrument innebär detta att värdet på skuld-

delen först ska fastställas, för att därefter fastställa värdet på egetkapitaldelen genom att 

minska det verkliga värdet på det sammansatta instrumentet som helhet med det fast-

ställda värdet på skulddelen, se IAS 32 p. 31–32, samt p. BC 22–31. På så vis utgör 

egetkapitalinstrumentet den residualpost som kvarstår när det verkliga värdet på det 

sammansatta instrumentet minskats med värdet på den finansiella skulden, vilket även 

innebär att summan av egetkapitaldelen och skulddelen alltid är lika med värdet på det 

sammansatta instrumentet i sin helhet när det redovisas för första gången, se IAS 32 

p. 31. 

Sammanfattningsvis ska enligt IAS 32 ett finansiellt instrument, eller dess delar, vid 

första redovisningstillfället klassificeras som finansiell tillgång, finansiell skuld eller 

egetkapitalinstrument i enlighet med den ekonomiska innebörden av villkoren för in-

strumentet och i enlighet med definitionerna i IAS 32 p. 11. Om det finansiella instru-

mentet inte är ett derivat och det vid en utvärdering av instrumentets villkor går att fast-

ställa att instrumentet består av flera delar ska var del för sig klassificeras som en finan-

                                                
164 KPMG, Insights into IFRS s. 1671. 
165 Se avsnitt 3.4 ovan. 
166 En liknande bestämmelse återfinns i K3 p. 22.9. 
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siell tillgång, en finansiell skuld eller ett egetkapitalinstrument. Av IAS 32 framgår inte 

något klart tillvägagångssätt hur klassificeringen går till, utan det torde vara en samlad 

bedömning av samtliga villkor för instrumentet och ett samtidigt beaktande av samtliga 

bestämmelser i IAS 32 som ska göras vid klassificeringen. I enlighet med definitionen 

av eget kapital som en residualpost torde det dock endast vara aktuellt att klassificera ett 

finansiellt instrument som egetkapitalinstrument om instrumentet inte uppfyller definit-

ionen av en finansiell skuld.167 Att det är den ekonomiska innebörden som ligger till 

grund för klassificeringen och inte den juridiska formen innebär att en preferensaktie 

och en konvertibel kommer klassificeras på samma sätt om deras villkor har samma 

ekonomiska innebörd. 

5.4 Klassificering av preferensaktier och konvertibler 

5.4.1 Klassificering enligt IFRS/IAS168 

5.4.1.1 Avtalsenlig förpliktelse att erlägga kontanter eller andra finansiella 
tillgångar 

Vid klassificeringen av ett finansiellt instrument som finansiell skuld eller egetkapital-

instrument enligt IAS 32 ska samtliga villkor för instrumentet beaktas för att bestämma 

instrumentets ekonomiska innebörd, IAS 32 p. 15.169 Eftersom det är den ekonomiska 

innebörden som ska fastställas torde dock villkor som saknar en ekonomisk substans 

inte vara relevanta vid klassificeringen.170 Detta innebär att den juridiska formen för en 

preferensaktie och en konvertibel inte är relevant för klassificeringen enligt IAS 32. Vad 

som däremot är centralt för klassificeringen är om det enligt villkoren förekommer en 

förpliktelse för emittenten att erlägga kontanter eller andra finansiella tillgångar när 

instrumentet regleras, IAS 32 p. 17. Nedan följer en redogörelse för hur några olika ty-

per av preferensaktier och konvertibler kan klassificeras och vilken betydelse vissa 

egenskaper som instrumenten kan besitta har för klassificeringen. 

                                                
167 Jfr Deloitte, iGAAP 2015 s. 121. 
168 Beakta att det endast är vid upprättande av koncernredovisning enligt IAS-förordningen, 
alternativ enligt 7 kap. 33 § ÅRL, som en fullständig tillämpning av IFRS/IAS är möjlig för 
svenska aktiebolag. Vid upprättande av årsredovisning i juridisk person måste även tilläggen 
och undantagen i RFR 2 tillämpas, se avsnitt 5.4.2 nedan. 
169 Se även KPMG, Insights into IFRS s. 1671. 
170 Se t.ex. IFRS Interpretations Committee – July 2013, Agenda Paper 17 p. 52. I vissa fall 
krävs även att ett villkor är genuint för att det ska påverka klassificeringen, se IAS 32 p. 25 a. 
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5.4.1.2 Preferensaktier utan omvandlingsförbehåll 

En preferensaktie utgör en delägarrätt i ett aktiebolag med en företrädesrätt i förhållande 

till aktier av andra aktieslag. Om en preferensaktie varken har ett omvandlingsförbehåll 

eller en inlösenrätt är aktien tänkt att vara en del av aktiebolagets kapital för en över-

skådlig framtid. För en sådan preferensaktie föreligger ingen förpliktelse för emittenten 

att erlägga kontanter eller annan finansiell tillgång, vilket innebär att aktien ska klassi-

ficeras som ett egetkapitalinstrument. Om det däremot finns en inlösenrätt för preferens-

aktien kan det innebära att aktien ska klassificeras som en skuld, mer om detta i av-

snitt 5.4.1.8 nedan. För hur utdelning på preferensaktien påverkar klassifikationen hän-

visas till avsnitt 5.4.1.7 nedan. 

5.4.1.3 Preferensaktier med omvandlingsförbehåll 

För en preferensaktie kan det i bolagsordningen tas in ett omvandlingsförbehåll som 

innebär att preferensaktien under närmare angivna förutsättningar och på angivet sätt 

ska omvandlas till aktie av annat slag, se avsnitt 4.2.2.4 ovan. Rätten att begära om-

vandling kan ligga hos såväl emittenten som innehavaren, eller ske automatikt vid viss 

tidpunkt eller när visst förhållande är för handen. Betydelsen av ett omvandlings-

förbehåll vid klassificeringen är beroende av dels hur preferensaktien skulle klassifice-

ras utan omvandlingsförbehållet, dels hur omvandlingsförbehållet är konstruerat. Om 

omvandlingsförbehållet innebär att emittenten ges en ovillkorad rätt att undvika att re-

glera instrumentet med kontanter eller annan finansiell tillgång (eller på annat sätt vilket 

skulle innebära att instrumentet utgör en finansiell skuld), får omvandlingsförbehållet 

betydelsen att instrumentet ska klassificeras som ett egetkapitalinstrument.171 Detta kan 

t.ex. vara fallet för en preferensaktie som p.g.a. en inlösenrätt borde klassificeras som en 

finansiell skuld, men där ett omvandlingsförbehåll ger emittenten en möjlighet att und-

vika att erlägga kontanter eller annan finansiell tillgång eftersom denne istället kan re-

glera instrumentet genom att omvandla preferensaktien till en aktie av annat slag.172 

                                                
171 I vissa situationer kan det dock leda till att instrumentet ses som ett sammansatt finansiellt 
instrument, jfr vad som sägs om en omvänd konvertibel nedan. 
172 Detta är dock under förutsättning att värdet på de aktier som omvandlingen sker till inte har 
ett betydligt högre värde än värdet på inlösenbeloppet, se IAS 32 p. 20. Beakta även att om in-
strumentet varit ett derivat eller om omvandlingen skett till ett variabelt antal aktier av annat 
slag, hade klassificeringen kunnat bli annorlunda, se IAS 32 p. 16 b och p. 22. För en utförligare 
redogörelse för hur IAS 32 p. 22 tillämpas, se IFRIC Meeting – November 2009, Agenda Pa-
per 14. 
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5.4.1.4 Traditionella konvertibler 

En traditionell konvertibel som ger innehavaren rätt att konvertera sin fordran till aktier 

i bolaget utgör, som nämnts ovan, ett sammansatt finansiellt instrument, se IAS 32 

p. 29. Den ekonomiska innebörden av en traditionell konvertibel kan likställas med att 

emittera ett skuldinstrument med frånskiljbara teckningsoptioner. Det kan därför sägas 

att en traditionell konvertibel innehåller en dold egetkapitaldel. I enlighet med den eko-

nomiska innebörden ska de två delarna klassificeras var för sig som en finansiell skuld 

och ett egetkapitalinstrument, IAS 32 p. 28.173 Uppdelningen mellan en finansiell skuld 

och ett egetkapitalinstrument sker med utgångspunkt i det grundläggande förhållandet 

mellan eget kapital och skuld som redogjorts för i kapitel 3.174 Detta innebär att emitten-

ten först fastställer värdet på skulddelen på sätt som anges i IAS 32 p. 32, för att sedan 

fastställa värdet på egetkapitalinstrumentet genom att minska det verkliga värdet på 

konvertibeln med det erhållna värdet på den finansiella skulden. Egetkapitalinstrumentet 

utgör därmed den residualpost som uppstår när det verkliga värdet på konvertibeln 

minskats med skulddelen. 

5.4.1.5 Omvända konvertibler 

Den omvända konvertibeln kännetecknas av att emittenten istället för innehavaren be-

sitter rätten att påkalla konvertering av fordran. Frågan uppstår hur denna skillnad från 

den traditionella konvertibeln påverkar klassificeringen. Det finns i grunden två olika 

synsätt som går att anlägga vid klassificering av en omvänd konvertibel. 

Det första synsättet innebär att en omvänd konvertibel inte anses medföra någon av-

talsenligt förpliktelse för emittenten att erlägga kontanter eller annan finansiell tillgång 

eftersom emittenten kan undvika detta genom att påkalla konvertering och då istället 

reglera instrumentet med sina egna egetkapitalinstrument.175 Konvertibeln ska i sådant 

fall klassificeras som ett egetkapitalinstrument.176 

Det andra synsättet innebär att konvertibeln istället ses som ett sammansatt finansiellt 

instrument bestående av; a) en skulddel bestående av bl.a. kapitalbeloppet; och, b) en 

köpt säljoption på egna aktier. Enligt detta synsätt klassificeras delarna var för sig enligt 

                                                
173 Observera att det även här krävs att egetkapitaldelen uppfyller kraven i IAS 32 p. 16 b och 
p. 20. 
174 Jfr IAS 32 p. 31. 
175 Under förutsättning att IAS 32 p. 16 b och p. 20 beaktas. 
176 Se PwC, Manual of accounting s. 65023, Deloitte, iGAAP 2015 s. 154. 
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IAS 32 p. 28, vilket innebär att del a) klassificeras som en finansiell skuld och del b) 

som ett egetkapitalinstrument.177 Fördelningen mellan skuld- och egetkapitaldelen sker 

enligt vad som redogjort för i avsnitt 5.3 ovan, och innebär att först fastställs skulddelen 

för att sedan fastställa egetkapitaldelen genom att det verkliga värdet på instrumentet 

minskas med värdet på skuldddelen. 

Eftersom det inte klart framgår av IAS 32 hur en omvänd konvertibel ska klassifi-

ceras torde det i vissa fall vara möjligt för en emittent att välja vilket av de två alternati-

ven som ska nyttjas.178 Det ska dock påpekas att klassificeringen ska ske i enlighet med 

den ekonomiska innebörden av instrumentet och inte beroende på hur villkoren är for-

mulerade. Om en konvertibel innehåller villkor som möjliggör för emittenten att helt 

undvika att erlägga kontanter eller annan finansiell tillgång genom att emittenten har en 

avtalsenlig rätt att reglera instrumentet genom att erlägga ett fast antal av sina egna ak-

tier ska konvertibeln normalt klassificeras som ett egetkapitalinstrument.179 Det torde 

därmed krävas att villkoren för konvertibeln är relativt komplexa för att en klassifice-

ring enligt det andra synsättet ska vara en korrekt återspegling av den ekonomiska inne-

börden av instrumentet. 

5.4.1.6 Tvingande konvertibler 

För en tvingande konvertibel konverteras fordran till aktier i det emitterande bolaget om 

en viss yttre omständighet är för handen, se avsnitt 4.3.2.2 ovan. Om villkoren för en 

tvingande konvertibel innebär att instrumentet endast kan slutligt regleras genom att 

hela fordran byts ut mot ett fast antal aktier, kommer emittenten alltid erlägga sina egna 

egetkapitalinstrument för att reglera instrumentet vilket innebär att det inte finns någon 

förpliktelse för emittenten att erlägga kontanter eller annan finansiell tillgång, se IAS 32 

p. 16 och p. 22. Ett sådant instrument ska således klassificeras som ett egetkapital-

instrument. 

Innehåller däremot en tvingande konvertibel villkor som innebär att emittenten ska 

erlägga kontanter eller annan finansiell tillgång eller att reglering ska ske på sådant sätt 

att instrumentet kommer utgöra finansiella skulder, beroende på om osäkra framtida 

händelser som ligger utanför såväl emittentens som innehavarens kontroll är för handen, 

                                                
177 Se PwC, Manual of accounting s. 65023, Deloitte, iGAAP 2015 s. 153 f. 
178 PwC, Manual of accounting s. 65023, Deloitte, iGAAP 2015 s. 153. 
179 Jfr IFRS Interpretations Committee – May 2013, Agenda Paper 16 p. 22–30, och IFRS In-
terpretations Committee – September 2013, Agenda Paper 7. 
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ska instrumentet klassificeras som en finansiell skuld, IAS 32 p. 25.180 Sådana händelser 

som ligger utanför såväl emittentens som innehavarens kontroll kan t.ex. vara föränd-

ringar av börsindex, konsumentprisindex, ränte- eller beskattningskraven eller av emit-

tentens framtida intäkter, nettoresultat eller skuldsättningsgrad.181 Detta innebär att en 

tvingande konvertibel som ska konverteras mot ett variabelt antal av emittentens eget-

kapitalinstrument om en osäker framtida händelse som ligger utanför såväl emittentens 

som innehavarens kontroll inträffar ska klassificeras som en finansiell skuld.182 Detta 

eftersom ett finansiellt instrument som förpliktigar emittenten att erlägga ett variabelt 

antal av sina egna egetkapitalinstrument utgör en finansiell skuld enligt IAS 32 p. 11. 

Detta torde även innebära att om emittenten istället för ett variabelt antal ska erlägga ett 

fast antal av sina egna egetkapitalinstrument om en osäker framtida händelse är för han-

den, kan den tvingande konvertibeln klassifieras som ett egetkapitalinstrument om det 

inte föreligger några andra villkor som innebär att instrumentet ska klassificeras som en 

finansiell skuld. 

En tvingande konvertibel kan även utgöra ett sammansatt finansiellt instrument, vil-

ket innebär att delarna var för sig ska klassificeras som en finansiell skuld eller ett eget-

kapitalinstrument, IAS 32 p. 28. Uppdelningen mellan skuld- och egetkapitaldelen sker 

genom att skulddelen bestäms först för att sedan bestämma egetkapitaldelen genom att 

det verkliga värdet för instrumentet i sin helhet minskas med värdet för skulddelen.183  

Hur en eventuell ränta på konvertibeln ska klassificeras, se nedan i avsnitt 5.4.1.7. 

5.4.1.7 Klassificering av avkastningen184 

Genomgången ovan av hur vissa typer av preferensaktier och konvertibler ska klassifi-

ceras är något förenklad eftersom den helt har bortsett från den avkastning som ofta 

löper på ett finansiellt instrument. Avkastningen på en preferensaktie utgörs av den ut-

                                                
180 Detta under förutsättning att villkoret som innebär att emittenten kan tvingas erlägga kontan-
ter eller annan finansiell tillgång är genuint, samt att villkoret inte endast blir gällande om emit-
tenten träder i likvidation, se IAS 32 p. 25 a–b. 
181 Se IAS 32 p. 25. 
182 Se IFRS Interpretations Committee – January 2014, Agenda Paper 9 s. 20 f. 
183 Se närmare under avsnitt 5.3 ovan. 
184 Med avkastning menas här kontanter eller annan finansiell tillgång som emittenten kan 
komma att erlägga som en följd av villkoren för instrumentet. Eventuell värdeökning på instru-
mentet, eller liknande som kan ses som avkastning för innehavaren av instrumentet, avses där-
med ej. 
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delning som aktien har rätt till.185 I svensk rätt är det, som berörts i avsnitt 4.4 ovan, inte 

möjligt att tvinga ett aktiebolag att lämna utdelning. Detta innebär att även om prefe-

rensaktien har en rätt till utdelning enligt villkoren för aktien föreligger ingen förplik-

telse för bolaget att lämna en sådan utdelning. Saknar en preferensaktie en fastställd 

inlösendag påverkar därför inte utdelningen klassificeringen av aktien utan aktien ska 

klassificeras som ett egetkapitalinstrument, IAS 32 p. AG 26. Att utdelningen är kumu-

lativ och därmed skjuts på framtiden påverkar inte bedömningen eftersom bolaget har 

en möjlighet att undvika betalning genom att aldrig besluta om utdelning.186 Om en pre-

ferensaktie däremot har en fastställd inlösendag, eller att inlösen ska ske automatiskt när 

viss händelse är för handen, torde utdelningen i vissa fall innebära att aktien ska ses som 

ett sammansatt finansiellt instrument som ska klassificeras enligt IAS 32 p. 28–29 och 

där utdelningen utgör en egetkapitaldel.187 

Med avkastning på en konvertibel avses den ränta som emittenten vanligen ska er-

lägga i enlighet med villkoren för instrumentet.188 Räntan kan utgöras av en förpliktelse 

för emittenten att erlägga kontanter med förutbestämda intervall, vilket innebär att 

nuvärdet av de framtida betalningarna ska klassificeras som en skulddel. Om instrumen-

tet i övrigt klassificeras som ett egetkapitalinstrument ska instrumentet som helhet ses 

som ett sammansatt finansiellt instrument och klassificeras enligt IAS 32 p. 28–29. Det 

är dock möjligt att konstruera räntan på så sätt att det är upp till emittenten att besluta 

om en utbetalning ska ske eller ej.189 Innebär en sådan konstruktion att emittenten ges 

en ovillkorad rätt att undvika att erlägga kontanter eller annan finansiell tillgång kan 

räntan utgöra en egetkapitaldel.190 Det förekommer även att räntan på en konvertibel är 

kumulativ, antingen p.g.a. att emittenten enligt villkoren kan skjuta på utbetalningen 

eller att räntan enligt villkoren är kumulativ och ska regleras först när konvertibelns 

löptid är till ända. Om emittenten då har en avtalsenlig rätt att reglera den ackumulerade 

räntan utan att erlägga kontanter eller annan finansiell tillgång, t.ex. genom att även den 

ackumulerade räntan ska konverteras till aktier i bolaget, utgör räntan en egetkapitaldel i 

konvertibeln.191 

                                                
185 Se avsnitt 4.2.2.2 ovan. 
186 Se IAS 32 AG 26. 
187 Jfr IFRS Interpretations Committee – January 2014, Agenda Paper 9 s. 22. 
188 Se avsnitt 4.3.2.3 ovan. 
189 Se avsnitt 4.3.2.3 ovan. 
190 Jfr IFRS Interpretations Committee – January 2014, Agenda Paper 9 s. 22. 
191 Detta är givetvis under förutsättning att IAS 32 p. 16 b och eventuellt även p. 20 beaktas. 
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Sammantaget kan sägas att avkastningen på ett finansiellt instrument är ett avtalsvillkor 

som vid klassificering kan utgöra en del av det finansiella instrumentet, antingen en 

egetkapitaldel eller en skulddel. Avkastningen kan därmed påverka klassificeringen av 

ett finansiellt instrument på så sätt att det finansiella instrumentet kan ses som ett sam-

mansatt finansiellt instrument om villkoren för avkastningen utgör en del som ska klas-

sificeras för sig enligt IAS 32 p. 28. 

5.4.1.8 Betydelsen av möjlighet till inlösen 

För såväl en preferensaktie som en konvertibel är det möjligt att i bolagsordningen eller 

villkoren för instrumentet föreskriva att instrumentet ska, antingen efter påkallande eller 

automatiskt, lösas in mot ett inlösenbelopp.192 Inlösenrätten kan, beroende på hur den är 

konstruerad, påverka hur ett finansiellt instrument klassificeras. Om rätten att påkalla 

inlösen ligger hos innehavaren av instrumentet får det vanligen till följd att emittenten 

inte har en ovillkorlig rätt att undvika att erlägga kontanter eller annan finansiell tillgång 

vid reglering av instrumentet eftersom emittenten måste erlägga inlösenbeloppet om 

innehavaren väljer att påkalla inlösen och instrumentet ska då klassificeras som en fi-

nansiell skuld, se IAS 32 p. 19.193 Detta innebär t.ex. att en preferensaktie där inneha-

varen har en rätt att lösa in aktien mot ett förutbestämt kontantbelopp ska klassificeras 

som en finansiell skuld, om inte emittenten har en avtalsenlig rätt att undvika att erlägga 

kontanterna (eller annan finansiell tillgång), t.ex. genom att vid påkallandet kunna välja 

att istället omvandla preferensaktien till en aktie av ett annat slag.194 

Om inlösen ska ske automatisk vid viss tidpunkt eller p.g.a. att visst förhållande är 

för handen utgör instrumentet vanligen en finansiell skuld. Detta beror på att det inte 

ligger inom emittentens kontroll om en reglering av instrumentet kommer ske genom att 

emittenten erlägger kontanter eller annan finansiell tillgång (eller på annat sätt vilket 

skulle innebära att instrumentet utgör en finansiell skuld). Det är dock viktigt att i fall 

från fall bedöma om en viss händelse ligger utom emittentens kontroll, i synnerhet när 

rätten att påkalla inlösen är villkorad av osäkra framtida händelser, se IAS 32 p. 25. 

                                                
192 Se avsnitt 4.2.2.5 och 4.3.2.4 ovan. 
193 Se även PwC, Manual of accounting s. 65011, samt KPMG, Insights into IFRS s. 1680 f. 
194 Såvida inte värdet av aktierna av det andra slaget har ett betydligt högre värde än värdet på 
kontanterna, IAS 32 p. 20 b. Jfr även IFRS Interpretations Committee – September 2013, 
Agenda Paper 7. 
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5.4.1.9 Betydelsen av prioritet vid likvidation 

I avsnitt 4.4 ovan har redogjorts för vilken prioritet en preferensaktie respektive en kon-

vertibel kan ha vid en likvidation. Om en preferensaktie har företrädesrätt till en likvi-

dationsandel medan en konvertibel är efterställd andra skulder i bolaget har de två in-

strumenten en liknande rätt till bolagets tillgångar vid en likvidation. Vid klassifice-

ringen av ett instrument har däremot instrumentets prioritet vid likvidation vanligen 

ingen betydelse. Detta grundar sig bl.a. på ett grundläggande antagande inom IFRS/IAS, 

vilket är principen om fortlevnad, IASB:s Conceptual Framework p. 4.1. Eftersom ett 

företag förväntas fortsätta sin verksamhet för en överskådlig framtid har ett instruments 

prioritet vid en likvidation inte någon relevans för den ekonomiska innebörden.195 Vid 

klassificering av finansiella instrument enligt IAS 32 p. 16 A–16 D har dock instrumen-

tets prioritet vid likvidation en betydelse. Bestämmelserna är däremot troligen inte till-

lämpbara för svenska aktiebolag, se diskussion under avsnitt 5.3 ovan. Prioriteten vid 

likvidation är även relevant i IAS 32 p. 25 b där ett villkor om att emittenten ska reglera 

en förpliktelse endast om emittenten träder i likvidation inte ska innebära att instrumen-

tet klassificeras som en finansiell skuld. 

5.4.1.10 Betydelsen av förvaltningsbefogenheter 

Till en preferensaktie hör en förvaltningsbefogenhet i och med rösträtten på bolags-

stämma. Även för en konvertibel kan en viss förvaltningsbefogenhet kopplas genom 

begränsningar i emissionsvillkoren gällande hur bolaget får förvaltas, se avsnitt 4.3.2.5 

och 4.4 ovan. Förvaltningsbefogenheter har dock ingen direkt ekonomisk innebörd och 

eftersom ett finansiellt instrument ska klassificeras enligt den ekonomiska innebörden 

har förvaltningsbefogenheterna ingen betydelse för klassificeringen enligt IAS 32. 

5.4.2 Klassificering enligt RFR 2 

5.4.2.1 Allmänt om klassificering enligt RFR 2 

Juridiska personer som är moderföretag i en koncern som upprättar koncernredovisning 

med tillämpning av IFRS/IAS enligt IAS-förordningen ska, som nämnts ovan i kapi-

tel 2, även upprätta sin årsredovisning enligt IFRS/IAS med de undantag och tillägg 

                                                
195 Jfr PwC, K3 i praktiken s. 732. 
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som RFR 2 innehåller. Vad gäller IAS 32 Finansiella instrument: Klassificering, finns i 

RFR 2 följande undantag:196 

”Klassificering av ett finansiellt instrument såsom skuld respektive eget kapital i enlighet 

med IAS 32 ska tillämpas, såvida inte detta står i strid med gällande lag, i vilket fall ett 

avsteg ska göras med beaktande av den ekonomiska innebörden. Det är alltså inte tillåtet 

att klassificera ett finansiellt instrument (t.ex. preferensaktier) som enligt ÅRL utgör eget 

kapital som en skuld under åberopande av att det finansiella instrumentet uppfyller defi-

nitionen av en skuld enligt IAS 32.” 

Vid klassificering av ett finansiellt instrument enligt IAS 32 genom RFR 2 måste såle-

des alltid prövas om en klassificering enligt den ekonomiska innebörden står i strid med 

gällande lag. Frågan uppkommer dock vad som avses med står i strid med gällande lag. 

Av undantaget framgår att det står i strid med gällande lag att klassificera ett finansiellt 

instrument på annat sätt om instrumentet enligt ÅRL utgör eget kapital eller skuld. Be-

stämmelser i ÅRL om hur ett visst finansiellt instrument ska klassificeras kan således 

inte åsidosättas med hänvisning till den ekonomiska innebörden. Om det däremot strider 

mot gällande lag att klassificera ett finansiellt instrument på annat sätt än vad som fram-

går av annan lag än ÅRL, t.ex. i strid med ett instruments legaldefinition i ABL, fram-

går inte klart. Att klassificering av ett finansiellt instrument inte får strida mot legal-

definitionen av instrumentet kan dock inte vara avsikten med undantaget eftersom det 

skulle innebära ett totalt åsidosättande av huvudprincipen i IAS 32 om att den ekono-

miska innebörden ska ligga till grund för klassificeringen. Om det däremot i annan lag 

än ÅRL förekommer bestämmelser som direkt åsyftar att reglera hur ett finansiellt in-

strument klassificeras i redovisningen torde det stå i strid med gällande lag att klassifi-

cera instrumentet på annat sätt än vad som framgår av bestämmelsen. 

I HFD 2014 ref. 10, där frågan egentligen rörde hur ett visst konvertibellån skulle 

klassificeras vid beskattning, konstaterade HFD att ett lån som terminologiskt betecknas 

som en skuld inte alltid behandlas som en sådan bolagsrättsligt. Vidare ifrågasatte inte 

domstolen att ett sådant lån, som terminologiskt betecknas som en skuld, i vissa fall ska 

redovisas som eget kapital med stöd av IAS 32. Sammanfattningsvis torde undantaget i 

RFR 2 innebära att ett avsteg ska göras från den ekonomiska innebörden vid klassifi-

                                                
196 RFR 2 IAS 32 p. 1. En liknande bestämmelse återfinns i K3 p. 22.6, dock förbjuder den end-
ast redovisning som skuld om det står i strid med vad som utgör eget kapital enligt bilaga 1 till 
ÅRL. 
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cering av finansiella instrument om den ekonomiska innebörden inte överensstämmer 

med hur instrumentet ska klassificeras enligt gällande lag. Att legaldefinitionen av ett 

finansiellt instrument inte överensstämmer med den ekonomiska innebörden innebär 

därmed inte per se att avsteg ska göras. 

5.4.2.2 Klassificering av preferensaktier enligt RFR 2 

Undantaget i RFR 2 från att i vissa fall klassificera finansiella instrument i enlighet med 

den ekonomiska innebörden nämner uttryckligen preferensaktier som ett sådant instru-

ment som måste klassificeras enligt sin juridiska form.197 Enligt undantaget står det i 

strid med ÅRL att klassificera preferensaktier som skuld eftersom de enligt ÅRL utgör 

eget kapital. Exakt vad som menas med att ÅRL klassificerar preferensaktier som eget 

kapital framgår däremot inte av undantaget. Troligen menas dock att såväl aktiekapital 

som överkursfond nämns uttryckligen som eget kapital i bilaga 1 till ÅRL.198 

En preferensaktie kan med anledning av undantaget i RFR 2 aldrig klassificeras som 

en finansiell skuld i ett moderföretag som upprättar redovisning enligt IFRS/IAS genom 

tillämpning av RFR 2. Detta oavsett hur villkoren för den enskilda preferensaktien är 

utformade och att den ekonomiska innebörden inte pekar på något annat än en finansiell 

skuld enligt definitionen i IAS 32 p. 11.199  

5.4.2.3 Klassificering av konvertibler enligt RFR 2 

Till skillnad från preferensaktier nämns inte konvertibler uttryckligen i undantaget i 

RFR 2 från att klassificera finansiella instrument enligt IAS 32. Frågan måste därför 

ställas om det kan strida mot gällande lag att klassificera en konvertibel enligt sin eko-

nomiska innebörd. 

ÅRL innehåller inga bestämmelser gällande hur konvertibler ska klassificeras. I ABL 

11 kap. 4 § definieras däremot en konvertibel som en skuldförbindelse. Frågan är om 

det står i strid med gällande lag att redovisa en konvertibel som eget kapital när legal-

definitionen talar om att en konvertibel utgör en skuldförbindelse. Som nämnts ovan 

torde avsikten med undantaget i RFR 2 inte vara att en legaldefinition per se ska utgöra 

ett hinder mot att klassificera ett finansiellt instrument enligt sin ekonomiska innebörd. I 

förarbetena till ABL anges det dock att ”[v]id konverteringen överförs aktiebolagets 
                                                
197 Se avsnitt 5.4.2.1 ovan. 
198 Jfr undantaget i K3 p. 22.6. 
199 Detta gäller även för företag som upprättar årsredovisning enligt K3. 
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skuld till konvertibelinnehavaren till aktiekapitalet”200. Uttalandet förekommer i sam-

manhanget om vad som kännetecknar en konvertering och verkar snarast vara en del av 

en exemplifiering av vad som vanligen sker vid en konvertering. Eftersom endast tradit-

ionella konvertibler ditintills varit tillåtna i svensk rätt torde uttalandet ta sikte på att 

beskriva vad som sker vid konvertering av en traditionell konvertibel och inte ta sikte på 
att reglera klassificeringen mellan eget kapital och skuld.201 Att en konvertibel enligt 

legaldefinitionen utgör en skuldförbindelse kan därför inte anses åsyfta att reglera klas-

sificeringen i redovisningen. 

Klassificeringen av en konvertibel torde därmed inte påverkas av undantaget i RFR 2 

eftersom det inte kan anses stå i strid med gällande lag att klassificera instrumentet efter 

dess ekonomiska innebörd. Konvertibler ska således alltid klassificeras enligt sin ekono-

miska innebörd vid upprättande av redovisning enligt IFRS/IAS genom tillämpning av 

RFR 2. 

5.5 Kapitelvisa konklusioner 
Ett finansiellt instrument är enligt IAS 32 p. 11 varje form av avtal som ger upphov till 

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

ett annat företag. Klassificeringen av ett finansiellt instrument som en finansiell skuld 

eller ett egetkapitalinstrument hos emittenten ska göras i enlighet med den ekonomiska 

innebörden av de villkor som gäller för instrumentet och i enlighet med definitionerna 

av en finansiell skuld respektive ett egetkapitalinstrument i IAS 32 p. 11. Att klassifi-

cera ett finansiellt instrument som antingen en finansiell skuld eller ett egetkapital-

instrument är däremot något som inte alltid låter sig göras lätt. I synnerhet gäller detta 

när det kommer till hybridinstrument som besitter egenskaper som påminner om såväl 

eget kapital som skuld. För att klassificera finansiella instrument krävs därför att samt-

liga villkor för instrumentet beaktas för att bestämma instrumentets ekonomiska inne-

börd. 

Att klassificeringen ska ske enligt den ekonomiska innebörden och inte enligt den ju-

ridiska formen innebär att en preferensaktie och en konvertibel ska klassificeras på 
samma sätt om deras villkor har samma ekonomiska innebörd. Några av de tydligaste 

                                                
200 Prop. 2004/05:85 s. 659. 
201 Jfr Bjuvberg, Skattemässig hantering av ”tvingande” konvertibler s. 163 f. 
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skillnaderna mellan instrumenten, preferensaktiens förvaltningsbefogenheter samt dess 

prioritet vid en likvidation, saknar däremot ekonomisk innebörd och ska därför inte be-

aktas vid klassificering enligt IAS 32. 

En preferensaktie utgör en delägarrätt i ett aktiebolag vilket gör att den ofta ses som 

ett egetkapitalinstrument. Om preferensaktien har antingen ett omvandlingsförbehåll 

eller ett inlösenförbehåll som innebär att emittenten inte har en ovillkorlig rätt att re-

glera instrumentet utan att erlägga kontanter eller en finansiell tillgång (eller på annat 

sätt vilket skulle innebära att instrumentet utgör en finansiell skuld), ska preferensaktien 

klassificeras som en finansiell skuld. En preferensaktie kan även utgöra ett hybrid-

instrument om det finns en dold egetkapital- eller skulddel, vilket innebär att aktien ska 

redovisas som ett sammansatt finansiellt instrument. 
Den legala definitionen av en konvertibel är att den utgör en skuldförbindelse och det 

kan därför anses att instrumentet ska klassificeras som en finansiell skuld. En konverti-

bel utgör dock ofta ett sammansatt finansiellt instrument och består då av både en del 

som klassificeras som en finansiell skuld och en del som klassificeras som ett egetkapi-

talinstrument, se IAS 32 p. 28. Hur de olika delarna urskiljs från ett sammansatt finan-

siellt instrument grundar sig i den grundläggande definitionen av eget kapital i IASB:s 

Conceptual Framework p. 4.4 (c) där eget kapital utgör den residualpost som återstår 

när tillgångarna minskats med skulderna. För ett sammansatt finansiellt instrument in-

nebär detta att värdet på skulddelen ska bestämmas först, därefter ska instrumentets 

verkliga värde minskas med värdet på skulddelen för att erhålla värdet på egetkapital-

delen. Detta innebär att värdet på den finansiella skulden plus värdet på egetkapitaldelen 

är lika med det verkliga värdet på det sammansatta instrumentet. En konvertibel utgör 

dock inte alltid ett sammansatt finansiellt instrument, utan om det föreligger en ovillkor-

lig rätt för emittenten att undvika att erlägga kontanter eller annan finansiell tillgång kan 

instrumentet komma att klassificeras som ett egetkapitalinstrument i sin helhet. Detta 

kan t.ex. gälla för en tvingande konvertibel där räntan är kumulativ och ska konverteras 

i och med att fordran i övrigt byts ut mot aktier i bolaget. 

För moderföretag som ska upprätta koncernredovisning enligt IFRS/IAS ska även 

upprätta sin årsredovisning enligt IFRS/IAS genom tillämpning av RFR 2. I RFR 2 

finns däremot ett undantag som innebär att avsteg från IAS 32 och den ekonomiska in-

nebörden ska göras om en sådan klassificering strider mot gällande lag. Undantaget får 

till följd att preferensaktier alltid ska klassificeras som ett egetkapitalinstrument efter-

som det framgår av ÅRL att aktiekapital utgör eget kapitalet i redovisningen. Den skill-
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nad som därmed föreligger mellan upprättande av redovisning enligt IFRS/IAS och 

upprättande av redovisning enligt IFRS/IAS genom RFR 2 får till följd att ett företag 

som ska upprätta koncernredovisning enligt IFRS/IAS men årsredovisning enligt 

IFRS/IAS genom RFR 2 kan komma att redovisa preferensaktierna olika i de två redo-

visningarna. 

Sammantaget kan konstateras att de olika egenskaper en preferensaktie och en kon-

vertibel kan besitta beroende på hur villkoren för de respektive instrumenten utformas 

får sin största betydelse för klassificeringen när det kommer till att avgöra om det före-

ligger en avtalsenlig förpliktelse för emittenten att erlägga kontanter eller annan finansi-

ell tillgång. Det är dock enbart egenskaper som har en ekonomisk innebörd som är rele-

vanta vid klassificeringen vilket innebär att förvaltningsrättigheter och prioritet vid lik-

vidation inte påverkar klassificeringen. Det finns således stora möjligt att påverka hur 

ett finansiellt instrument klassificeras genom hur villkoren för instrumentet utformas. 

Detta gäller dock inte för klassificering av en preferensaktie enligt IAS 32 genom 

RFR 2 då dessa alltid klassificeras som eget kapital oavsett hur aktiens villkor är kon-

struerade. Vidare innebär undantaget som återfinns i RFR 2 att avsteg ska göras från 

den ekonomiska innebörden om denna strider mot gällande lag, vilket får till följd att en 

preferensaktie alltid ska klassificeras som ett egetkapitalinstrument i juridisk person 

även om det därmed uppstår en skillnad mellan ett företags års- och kocernredovisning.  



 

 65 

6 Avslutande reflexioner 
I det svenska redovisningssystemet har historiskt avvägningar gjorts mellan olika in-

tressen vid utformandet av redovisningsnormer. Detta beror bl.a. på att redovisningen är 

kopplad till andra rättsområden, t.ex. vad gäller beskattning och vissa associations-

rättsliga bestämmelser.202 Under de senaste decennierna har redovisningssystemet starkt 

influerats av internationella redovisningsnormer, antingen indirekt via kompletterande 

normgivning eller direkt genom EU:s förordningar och direktiv.203 

Under influens av internationella redovisningsnormer har det svenska redovisnings-

systemet gått från att vara resultaträkningsorienterat och därmed låtit historiskt säker-

ställda värden, vanligen anskaffningsvärden, ligga till grund för redovisningen, till att 

ha blivit mer balansräkningsorienterat och därmed grunda redovisningen på tillgångar 

och skulders verkliga värden.204 I ett balansräkningsorienterat redovisningssystem får 

principen om substans före form ett stort genomslag eftersom det anses viktigt att låta 

redovisningen återspegla den ekonomiska verkligheten istället för den juridiska. Detta 

beror till stor del på kapitalmarknadens ökade betydelse för företagens finansiering och 

därmed aktörerna på kapitalmarknadens behov av ekonomiskt rättvisande inform-

ation.205 

Att det svenska redovisningssystemet har influerats från internationellt håll har lett 

till att många av de normer svenska företag tillämpar vid upprättande av sin redovisning 

utfärdas av det internationella redovisningsorganet IASB. Antingen tillämpas dessa nor-

mer direkt, som vid upprättande av koncernredovisningen i noterade företag, eller in-

direkt genom tillämpning av RFR 2 eller K3-regelverket (vilket bygger på IFRS for 

SMEs).206 IASB torde därmed ses som den enskilt viktigaste normgivaren när det kom-

mer till redovisning för svenska aktiebolag och i synnerhet vid upprättande av koncern-

redovisning då IFRS/IAS ska, eller i vissa fall frivilligt kan, tillämpas direkt vid upprät-

tande av redovisningen. Att det i IFRS/IAS är kapitalmarknaden och dess aktörer som 

ses som de viktigaste intressenterna torde även medföra att det föreligger en risk att allt 

                                                
202 Se t.ex. 14 kap. 2 § IL och 17 kap. 3 § ABL. 
203 Se kapitel 2 ovan. 
204 Detta gäller dock endast fullt ut för företag som är noterade på en reglerad marknad, samt 
andra företag som frivilligt väljer att tillämpa IFRS/IAS, vid upprättande av koncernredovis-
ning. 
205 Se främst avsnitt 2.3.4 ovan. 
206 Se avsnitt 2.3.3 ovan. 
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mindre hänsyn i framtiden kommer tas till redovisningens betydelse för andra rätts-

områden, vilket historiskt varit en viktig del i det svenska redovisningssystemet. 

Företag finansierar sin verksamhet genom antingen eget eller främmande kapital. 

Hybridinstrument är finansiella instrument som har egenskaper som påminner om såväl 

eget som främmande kapital, t.ex. vissa typer av preferensaktier och konvertibler. Den 

obligationsrättsliga karaktär som preferensaktier och konvertibler besitter kan användas 

av företag för att skapa en önskad behandling av instrumenten i företagens redovis-

ning.207 Det kan dock förutsättas att det främst är företag som är noterade på en reglerad 

marknad eller finansiella företag och som därmed som utgångspunkt tillämpar 

IFRS/IAS vid upprättande av sin redovisning som använder sig av denna typ av instru-

ment för att finansiera sig.208 

Klassificering av finansiella instrument som eget kapital eller skuld i redovisningen 

sker enligt IASB:s standard IAS 32 Finansiella instrument: Klassificering. I IAS 32 

stadgas att det är den ekonomiska innebörden av villkoren för instrumentet som ska 

ligga till grund för klassificeringen. Detta är ett uttryck för principen om substans före 

form och innebär att den juridiska formen inte ska beaktas vid klassificering av ett fi-

nansiellt instrument enligt IFRS/IAS, vilket får till följd att en preferensaktie inte ska 

klassificeras som ett egetkapitalinstrument bara för att den utgör en aktie enligt ABL, 

eller att en konvertibel ska klassificeras som en finansiell skuld enbart för att den enligt 

ABL utgör en skuldförbindelse. Istället ska en preferensaktie och en konvertibel klassi-

ficeras på samma sätt, som en finansiell skuld eller som ett egetkapitalinstrument, under 

förutsättning att instrumenten har samma ekonomiska innebörd. Som nämnts ovan kan 

dock en konvertibel och en preferensaktie utgöra ett så kallat hybridinstrument eller, 

som det benämns i redovisningen, ett sammansatt finansiellt instrument. Klassifice-

ringen av ett sammansatt finansiellt instrument sker enligt IAS 32 genom att de respek-

tive delarna, skulddelen och egetkapitaldelen, redovisas var för sig, se IAS 32 p. 28. 

Uppdelningen mellan skuld och eget kapital sker i enlighet med den generella definit-

ionen av eget kapital i IASB:s Conceptual Framework p. 4.4 (c), vilket innebär att 

skulddelen först ska bestämmas för att sedan dras av från det verkliga värdet av instru-

mentet och det värde som därmed återstår utgör egetkapitaldelen.209 

                                                
207 Se kapitel 3 ovan. 
208 Se avgränsningen under avsnitt 1.5 ovan. 
209 Se kapitel 5 ovan. 
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IAS 32 är dock endast direkt tillämpbar i ett noterat företags koncernredovisning och 

inte i den juridiska person som utgör moderbolag i koncernen. I moderbolaget ska iställ-

et IFRS/IAS tillämpas med de tillägg och undantag som finns i RFR 2. Enligt RFR 2 

ska ett hybridinstrument klassificeras enligt bestämmelserna i IAS 32 under förutsätt-

ning att det inte står i strid med gällande lag. Undantaget i RFR 2 får till följd att en pre-

ferensaktie alltid ska redovisas som ett egetkapitalinstrument, oavsett dess ekonomiska 

innebörd, eftersom såväl aktiekapital som överkursfond utgör eget kapital enligt bi-

laga 1 till ÅRL och att det därmed skulle strida mot gällande lag att klassificera en pre-

ferensaktie som en finansiell skuld eller som ett sammansatt finansiellt instrument.210 

Detta innebär att klassificeringen av en preferensaktie vid tillämpning av RFR 2 inte 

alltid återspeglar den ekonomiska innebörden av villkoren för instrumentet. Det medför 

även att det kan uppstå en diskrepans mellan hur en preferensaktie klassificeras i ett 

moderbolags årsredovisning jämfört med företagets koncernredovisning, vilket inte kan 

anses önskvärt då det kan innebära en otydlighet för aktörerna på kapitalmarknaden. 

Att det enligt IAS 32 är den ekonomiska innebörden av villkoren för ett finansiellt 

instrument som ligger till grund för klassificeringen innebär att det är möjligt för företag 

att påverka hur ett instrument ska klassificeras genom att konstruera villkoren för in-

strumentet med en önskad ekonomisk innebörd. För såväl en preferensaktie som en 

konvertibel råder det i princip avtalsfrihet gällande vilka villkor som ska gälla för re-

spektive instrument, vilket medför att instrumenten i stort kan ges samma avtalsrättsliga 

konstruktion. Detta medför att instrumenten kan förses med de egenskaper som det 

emitterande bolaget önskar i den givna situationen. Trots avtalsfriheten finns det dock 

några egenskaper som kan sägas vara inneboende hos instrumenten och därmed är svåra 

att helt jämna ut genom avtalskonstruktioner i villkoren för instrumenten. Dessa egen-

skaper utgör alltid en skillnad mellan en preferensaktie och en konvertibel och de består 

i skillnaden i förvaltningsbefogenheter, skillnaden mellan ränta och utdelning, samt 

skillnaden mellan instrumentens rätt vid en likvidation.211 Detta aktualiserar frågan om 

någon av dessa egenskaper som inte genom emissionsvillkoren går att jämna ut mellan 

en preferensaktie och en konvertibel kan motivera det undantag som görs i RFR 2 gäl-

lande klassificeringen av ett finansiellt instrument. 

                                                
210 Se kapitel 5 ovan. 
211 Se avsnitt 4.4 ovan. 



 

 68 

Eftersom det enligt IAS 32 endast är den ekonomiska innebörden som ska ligga till 

grund för klassificeringen är inte förvaltningsbefogenheter och prioriteten vid likvi-

dation normalt relevanta egenskaper vid klassificeringen.212 Det är även så att det ge-

nom villkoren för instrumenten är möjligt att i praktiken i det närmsta utjämna dessa 

skillnader.213 Den i Sverige föreliggande skillnaden mellan ränta och utdelning, vilken 

diskuterats ovan i avsnitt 4.4, är däremot en egenskap och en skillnad mellan instrumen-

ten som har en ekonomisk innebörd och som kommer påverka klassificeringen enligt 

IAS 32. Att det enligt den svenska associationsrätten föreligger en skillnad mellan ränta 

och utdelning hindrar inte att en preferensakties ekonomiska innebörd i vissa fall är att 

aktien utgör en skuld. I ett redovisningssystem likt IFRS/IAS där kapitalmarknaden, och 

dess intressenters behov av information som lämpar sig för att fatta ekonomiska fram-

tidsinriktade beslut, sätts i främsta rummet vid utformandet av normer, sker därför ingen 

särbehandling av preferensaktier när det kommer till klassificeringen mellan eget kapital 

och skuld. 

Undantaget i RFR 2 som innebär att finansiella instrument inte ska redovisas enligt 

sin ekonomiska innebörd om en sådan klassificering står i strid med gällande lag får till 

följd att en preferensaktie i vissa fall redovisas annorlunda än en konvertibel trots att 

instrumenten har samma ekonomiska innebörd. Med en utgångspunkt likt ovan, att syf-

tet med redovisningen är att lämna ekonomisk information till ett företags intressenter, 

är det svårt att se hur de inneboende olikheterna mellan instrumenten kan motivera un-

dantaget i RFR 2. Undantaget ter sig då snarast som en rent formellt grundad regel för 

att redovisningen inte ska avvika från uppställningsformen i bilaga 1 till ÅRL.214 

Det är dock så att undantaget i RFR 2 bör sättas i perspektiv till det svenska redovis-

ningssystemet som helhet och därmed ses i relation till såväl redovisningssystemets 

syften som dess betydelse för andra rättsområden. RFR 2 ska tillämpas vid redovisning i 

juridisk person och i Sverige ligger redovisningen i juridisk person till grund för såväl 

inkomstbeskattningen som för vissa bestämmelser i ABL. Vidare skiljer sig det svenska 

redovisningssystemet från IFRS/IAS genom att det finns fler intressentkategorier som 

spelar en viktig roll i utformandet av normer. Redovisningens koppling till inkomstbe-

skattningen och till vissa bestämmelser i ABL medför att såväl Skatteverket som ett 

                                                
212 Se avsnitt 5.4.1.9, samt 5.4.1.10 ovan. 
213 Se avsnitt 4.4 ovan. 
214 Se avsnitt 5.4.2.1 ovan. 
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företags borgenärer kan utgöra intressenter som bör beaktas, och historiskt har beaktats, 

vid utformandet av redovisningsnormer.215 Med beaktande av det svenska redovisnings-

systemets syften och koppling till andra rättsområden verkar undantaget i RFR 2 snarast 

utgöra en gardering för att inte riskera att eventuella oönskade effekter inträffar av att 

fullt ut låta den ekonomiska innebörden ligga till grund för klassificeringen vid redovis-

ning i juridisk person. Eftersom IFRS/IAS inte tar hänsyn till de kopplingar och avväg-

ningar som existerar i det svenska redovisningssystemet får det anses förståeligt att inte 

låta den ekonomiska innebörden få fullt genomslag i redovisningen i juridiska personer 

utan att konsekvenserna av en sådan redovisning och dess påverkan på andra rättsområ-

den noga utreds.216 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det faktum att det i princip råder avtalsfrihet 

när det gäller hur såväl en preferensaktie som en konvertibel kan konstrueras innebär att 

det är möjligt att konstruera preferensaktier och konvertibler som är svåra att avgöra hur 

de ska klassificeras i redovisningen. Detta beror på att det enligt IAS 32 är den ekono-

miska innebörden av villkoren för instrumentet som ska ligga till grund för hur det ska 

klassificeras. En preferensaktie och en konvertibel kommer således alltid klassificeras 

likadant i koncernredovisningen för företag som tillämpar IAS 32 om preferensaktien 

och konvertibeln har samma ekonomiska innebörd. I juridisk person ska dock en prefe-

rensaktie alltid redovisas som ett egetkapitalinstrument p.g.a. det undantag som finns i 

RFR 2 med innebörden att finansiella instrument inte får redovisas enligt sin ekono-

miska innebörd om det strider mot gällande lag (i detta fall bilaga 1 till ÅRL). För vissa 

typer av preferensaktier kan detta leda till att de enligt RFR 2 ska redovisas som ett 

egetkapitalinstrument trots att den ekonomiska innebörden pekar mot att preferensaktien 

utgör en skuld. Därmed kan en diskrepans uppstå mellan hur en preferensaktie och en 

konvertibel, med samma ekonomiska innebörd, ska klassificeras vid tillämpning av IAS 

32 genom RFR 2. Med tanke på att redovisningen i juridisk person inte har som enda 

syfte att ge information till kapitalmarknaden, utan bl.a. även har betydelse för andra 

rättsområden, bör det inte ges möjlighet att i redovisningen för juridiska personer redo-

visa preferensaktier som en finansiell skuld eller som ett sammansatt finansiellt instru-

ment utan att effekterna av en sådan redovisning noga utreds.  

                                                
215 Se avsnitt 2.2 ovan.  
216 Det kan dock ifrågasättas om inte även övriga intressenter i det svenska redovisningssyste-
met, så som Skatteverket och ett företags borgenärer, bäst tillgodoses om redovisningen åter-
speglar den ekonomiska innebörden. Denna fråga behandlas dock inte i detta arbete. 
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