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Abstract 
 
In 2011, the International Accounting Standards Board (IASB) consulted with interested 

stakeholders and local standard-setters regarding the IASB agenda, which resulted in a 

decision to revise the current Conceptual Framework. The IASB aimed to revise the 

Conceptual Framework with purpose of updating, improving and filling gaps. The revision 

resulted in a number of additions and several changes regarding the liability definition. One of 

the more significant changes was the removal of the probability criterion, which was one of 

the proposals included in the IASB Exposure Draft, published in May 2015. The study shows 

that the current Conceptual Framework has received a lot of criticism, which led to the 

study’s purpose. 
 

The purpose of this study is to examine stakeholders’ attitudes towards IASB’s revision of the 

liability definition in the Conceptual Framework and examine whether the attitudes of 

stakeholders is different between stakeholder groups. The study should help clarify how 

organizations relate to this revision and if there are patterns in stakeholder attitudes. The result 

of the study will then help to determine possible consequences and whether the IASB should 

continue the revision. 
 

Until January 23rd of 2017, 233 organizations had comment on the IASB’s revision. These 

were examined and a defined selection was made which resulted in 126 comments that were 

the basis for this study. Since the purpose of the study has been to analyse documents to 

interpret and create a deeper understanding of stakeholder comments, a qualitative content 

analysis has been conducted. Thereafter an abductive research approach was used, which 

indicates that the study has elements of both deduction and induction. 
 

The result of the study indicates that a majority of respondents share the IASB's view 

regarding the revision of the liability definition. The different criteria of the definition 

received mostly positive attitudes, but each criterion had respondents who opposed the 

IASB’s proposal. Only one of eleven stakeholders opposed all the criteria of the liability 

definition. The main criticism was directed to the IASB's proposal that a liability exists if 

there is no practical ability to avoid a transfer. Negative attitudes also addressed the revision 

to be unclear, and difficult to interpret, and that changes are in contrast to existing standards. 

 

The study’s conclusions show that there are a number of patterns among stakeholders' 

attitudes, including the view that more liabilities will be recognized in the balance sheet. The 

IASB is therefore considered contradictory as they advocate prudence, which will decrease as 

more uncertain liabilities are to be recognized. This contrasts the guidance in existing 
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standards and can generate a high level of uncertainty, which means that financial statements 

are interpreted and produced differently. In addition, the IASB is considered contradictory 

with the exclusion of the probability criterion. The contradiction of prudence and the removal 

of the probability criterion can also adversely affect the faithful representation. Based on these 

conclusions, the IASB should continue revising the liability definition to create clearer 

guidelines and reduce uncertainty. 
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Sammanfattning 

 
År 2011 konsulterade International Accounting Standards Board (IASB) med berörda 

intressenter och lokala standardsättare angående IASB:s agenda, vilket ledde fram till beslut 

om revidering av nuvarande föreställningsram. IASB avsåg revidera föreställningsramen med 

syfte att uppdatera, förbättra och fylla de luckor som ansågs finnas. Revideringen mynnade ut 

i ett antal tillägg och flera ändringar gällande skulddefinitionen. En av de mer betydelsefulla 

förändringar som gjordes var borttagningen av sannolikhetskriteriet, vilket var ett av de 

förslag som innefattas i IASB:s Exposure Draft som publicerades i maj 2015. Studiens 

problemdiskussion visar på att nuvarande föreställningsram har erhållit mycket kritik, vilket 

lett fram till studiens syfte.     
 

Syftet med studien är att undersöka intressenters attityder till IASB:s revidering av 

skulddefinitionen i föreställningsramen, samt studera om intressenternas attityder till förslaget 

om ny definition skiljer sig mellan olika intressentgrupper. Studien ska hjälpa till att klargöra 

hur organisationer förhåller sig till denna revidering och om det finns mönster i 

intressenternas attityder. Resultatet av studien ska sedermera hjälpa till att avgöra möjliga 

konsekvenser och om IASB bör fortsätta revideringen. 
 

Fram till 23:e januari 2017 hade sammanlagt kommentarer från 233 organisationer inkommit 

till IASB med synpunkter på revideringen. Urvalsprocessen medförde att 126 av dessa kom 

att ligga till grund för studiens empiri och analys. Eftersom avsikten med studien har varit att 

analysera dokument för att tolka och skapa en djupare förståelse för intressenternas 

kommentarer har en kvalitativ innehållsanalys genomförts. Därefter har en abduktiv 

forskningsansats anammats vilket innebär att studien har inslag av både deduktion och 

induktion.    
 

Resultatet av studien indikerar att en majoritet av respondenterna delar IASB:s uppfattning 

angående revideringen av skulddefinitionen. Av definitionens olika kriterier erhöll samtliga 

främst positiva attityder, men inom varje kriterium fanns respondenter som motsatte sig 

IASB:s förslag. Endast en av totalt elva intressenter motsatte sig samtliga kriterier av 

skulddefinitionen. Den främsta kritiken riktades till IASB:s förslag att en skuld existerar om 

det inte finns någon praktisk förmåga att undvika en överföring. Negativa attityder berörde 

också att revideringen framstår otydlig och svårtolkad samt att vissa ändringar står i kontrast 

till befintliga standarder.    
 

I studiens slutsatser framgår att det framkommer ett flertal mönster bland intressenternas 

attityder, däribland åsikten om att fler skulder kommer att recogniseras i balansräkningen. 

IASB anses därmed motsägelsefulla eftersom de förespråkar försiktighet, vilket kommer att 

minska då fler osäkra skulder recogniseras. Detta står i kontrast till vägledning i befintliga 

standarder och kan generera en hög grad av osäkerhet, vilket medför att finansiella rapporter 

tolkas och framställs olika. Dessutom anses IASB motsägelsefulla med exkluderandet av 

sannolikhetskriteriet. Motsägelsen kring försiktighet och borttagningen av 

sannolikhetskriteriet kan också medföra negativa konsekvenser på den rättvisande bild företag 

bör redovisa. Utifrån dessa slutsatser bör IASB fortsätta revidera skulddefinitionen för att 

skapa tydligare riktlinjer och minska osäkerheten. 

 

 

 

Nyckelord: Föreställningsram, intressentteorin, intressentmodellen, recognition, IASB, 

skulddefinition, revidering 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

 

Både normgivare och forskare anser att redovisningsstandarder bör bygga på en uppsättning 

av vägledande principer i form av en föreställningsram (Ohlson et al. 2010, s. 472) och dess 

syfte är att tillhandahålla enhetliga principer som vägleder reglering och rapportering av 

finansiell information (Christensen 2010, s. 287). Den finansiella informationen ska sedan 

redovisas för både interna och externa intressenter (IAS 1 p. 9). Föreställningsramen är ett 

praktiskt verktyg som hjälper normgivare att utveckla redovisningsstandarder, vilka är 

baserade på enhetliga redovisningsprinciper, som även ska bistå när ingen standard är 

applicerbar vid en specifik händelse, eller när en standard tillåter val av redovisningsprincip 

(IASB 2015, ED s. 6).  

 

Schroeder, Clark och Cathey (2009, s. 82) förklarar att International Accounting Standards 

Board (IASB) är en av flera normgivare som sammanställt en föreställningsram. Normgivaren 

bildades i juni 1973 under namnet International Accounting Standards Committee (IASC) och 

skapades som ett oberoende privat organ, vars primära mål var att uppnå enhetlighet i 

redovisningsprinciper genom upprättande av internationella redovisningsstandarder. IASC 

bestod ursprungligen av redovisningsorgan från nio länder: Kanada, Australien, Japan, 

Frankrike, Storbritannien, Mexiko, Nederländerna, USA och Västtyskland (Schroeder, Clark 

& Cathey, 2009 s. 82). År 1989 gav IASC ut sin första föreställningsram med namnet 

Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statement (Aqel 2012, s. 85) 

som bestod av ett dokument med 110 punkter (Whittington 2008, s. 141). IASC valde 2001 

att byta namn till IASB efter en omstrukturering (Johansson 2010, s. 60). 

 

Samtidigt som IASB är den största internationella normgivaren finns ett liknande organ i USA 

- Financial Accounting Standards Board (FASB) - vilket också, precis som IASB, gett ut en 

föreställningsram (Doupnik & Perera 2015, s. 106). FASB inledde sitt arbete med en 

föreställningsram 1973 (Kvifte 2008, s. 81), som från början bestod av sju väsentliga 

begreppsuttalanden vilka publicerades separat (Whittington 2008, s. 141). FASB arbetade 

vidare med ett projekt för en föreställningsram i över ett decennium och det blev klart 1985. 

Föreställningsramen kom dock att kritiseras och en del utövare poängterade att den kändes 

otillräcklig, enbart teoretisk, inte tillämpbar i praktiken, eller helt enkelt onödig. Även de som 

ansåg att föreställningsramen var nödvändig, hävdade att den inte var tillräckligt effektiv att 

lösa redovisningsproblem (Nussbaumer 1992, s. 235). 

 

Innan omstruktureringen av IASC till den nya organisationen IASB gav IASC ut standarder, 

International Accounting Standards (IAS), vilka var utformade med flera alternativ och vars 

syfte var att försöka harmonisera redovisningen (Doupnik & Perera 2015, s. 72). Försök till 

internationell harmonisering genomfördes inte endast av IASC. Baudot (2014, s. 971) 

poängterar att harmonisering av redovisningsstandarder, för att sammanföra EU-länder, 

initialt var påtänkt av European Economic Communitys Council of Ministers. Samtidigt som 

IASC:s harmoniseringsprocess fortlöpte ställde the US Securities and Exchange Comission, 

amerikanska finansinspektionen (SEC), 1996 flera krav på IAS för att utländska koncerner, 

som använde sig av standarderna, skulle få möjlighet att korsnotera sig på amerikanska 

börsen. Som svar på SEC:s krav inrättade IASC en tolkningskommitté, Standards 

Interpretations Committee (SIC), i syfte att ge vägledning angående redovisningsproblem vid 

avvikande eller otillräcklig information i IAS (Doupnik & Perera 2015, ss. 73-74).  
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Eftersom standarder av IASB blev alltmer etablerade internationellt, genomförde FASB en 

jämförelse mellan IASB:s standarder och standarder i det amerikanska ramverket, United 

States Generally Accepted Accounting Principles. Visserligen påvisade resultatet likheter 

mellan ramverken, men majoriteten av innehållet i standarderna skilde sig åt (Doupnik & 

Perera 2015, ss. 73-74). FASB:s slutsats ligger i linje med Aqels (2012, ss. 91-92) påstående 

att normgivarnas föreställningsramar har olikartade koncept. Aqel (2012, s. 84) påpekar dock 

att globaliseringen av kapital har ökat och att detta borde ses som ett incitament till ökad 

harmonisering av redovisningsstandarder. Efter övergången från IASC till IASB var 

fortfarande huvudmålet för normgivaren att utveckla en enhetlig uppsättning av standarder, 

vilka nu utvecklas under namnet, International Financial Reporting Standards (IFRS), som ska 

inneha kvalité och samtidigt vara begripliga för dess användare (Aqel 2012, s. 85). 

 

Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/1606/EU av den 19:e juli 2002 om 

tillämpning av internationella redovisningsstandarder krävdes att EU-länders 

koncernredovisningar skulle baseras på IFRS från och med 1:a januari 2005. Direktivets syfte 

var att öka harmoniseringen genom jämförbara och transparenta finansiella rapporter 

(Doupnik & Perera 2015, s. 96). Under samma år ingick IASB och FASB en 

överenskommelse, the Norwalk Agreement, med syfte att förena existerande standarder 

(Doupnik & Perera 2015, s. 103). Ett gemensamt projekt som gick av stapeln under 2004 blev 

att revidera dåvarande föreställningsramar (IASB 2015, ED s. 6). Kvifte (2008, s. 81) 

beskriver hur projektet skulle kunna genomföra en övergång från ett deskriptivt och induktivt 

angreppssätt, inom vilket redovisningsprinciper framställdes från observationer av 

redovisningspraxis, till normativa och deduktiva föreställningsramar där 

redovisningsprinciper är härledda från normativa mål för den finansiella rapporteringen. En 

anledning till FASB:s intresse av att förnya sin föreställningsram kom från kritik som riktats 

mot tidigare föreställningsram (Aqel 2012, s. 91). Solomons (1986, ss. 114-115) poängterade 

att FASB:s föreställningsram var i behov av förändring, trots dess fördelar, och författarens 

kritik var främst riktad mot att definitioner i föreställningsramen uppfattades som vaga och 

därför användes felaktigt. I linje med Solomons kritik påpekar Johnson (2004, s. 2) att 

FASB:s föreställningsram inte hållit jämn takt med företagens förändringar, eftersom 

merparten av föreställningsramens uttalanden utfärdades för 20 år sedan. IASB och FASB 

publicerade en ny föreställningsram, Conceptual Framework for Financial Reporting - The 

Reporting Entity, i mars 2010 (Doupnik & Perera 2015, s. 107). Senare under året avslutade 

dock IASB och FASB samarbetet eftersom organen istället valde att fokusera på andra projekt 

(IASB 2015, ED s. 6). 

1.2 Problemdiskussion 

 

Nuvarande föreställningsram kom vid publikationen att stöta på kritik från bland annat Kvifte 

(2008, s. 81) som hävdade att IASB och FASB inte identifierat de övergripande problem som 

uppstår i synen på tillgångar och skulder. I linje med kritiken poängterade också IASB vid 

granskning av det egna ramverket, att vissa betydelsefulla områden ej omfattas, förekomsten 

av bristande vägledning gällande en del områden och att vissa aspekter av föreställningsramen 

är inaktuella (IASB 2013, DP s. 5). Även om kritik uppstod angående nuvarande 

föreställningsramen gjordes ingen ytterligare revidering då redovisningsorganen, som nämnts 

tidigare, valt att avsluta samarbetet 2010 (IASB 2015, BC p. BCIN.5). Kritik har också riktats 

till reviderad föreställningsram från Nobes och Stadler (2015, s. 576) gällande borttagningen 

av försiktighetsprincipen. Forskarna påpekar att borttagningen anses kontroversiell av såväl 

standardsättare som akademiker och även av en del investerare. 
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År 2011 konsulterade IASB med berörda intressenter och lokala standardsättare angående 

IASB:s agenda. Detta medförde att IASB 2012 valde att återuppta processen för att ytterligare 

utveckla föreställningsramen, då synpunkter framkommit som betonade att IASB borde 

prioritera revideringen (IASB 2015, BC p. BCIN.8-9). Innan samarbetet mellan IASB och 

FASB avslutades 2010 fanns planer på att slutföra arbetet med föreställningsramen i åtta 

separata faser. När IASB valde att återuppta arbetet gjordes dock bedömningen att inte 

fortsätta med dessa faser, utan istället utveckla en mer komplett uppsättning av förslag för en 

reviderad föreställningsram. IASB avsåg revidera den nuvarande föreställningsramen med 

syfte att uppdatera, förbättra och fylla de luckor som ansågs finnas, istället för att på nytt 

överväga alla aspekter av föreställningsramen (IASB 2015, p. BCIN.8). Normgivaren påvisar 

samtidigt (IASB 2015, ED s. 7) att det finns flera skillnader mellan nuvarande 

föreställningsram och den reviderade. Den reviderade föreställningsramen omfattar flera 

områden som tidigare varken behandlats övergripande eller i detaljnivå, där ibland: värdering, 

finansiella resultat, presentation och upplysning, derecognition
1
 och slutligen den 

rapporterande enheten. Derecognition definieras av Johansson (2010, s. 49) som de fall där 

en skuld eller tillgång ska tas bort från balansräkningen. IASB skriver också att den 

reviderade föreställningsramen förtydligar vissa aspekter av den nuvarande 

föreställningsramen och att uppdateringar av delar i den nuvarande föreställningsramen, som 

är inaktuella, har gjorts (IASB 2015, ED s. 7). 

 

En föreställningsram för finansiell rapportering spelar onekligen en väsentlig roll i reglering 

av finansiell rapportering, vilket konstateras av Obradovic, Stefanovic och Vuksanovic (2012, 

s. 117). Vidare poängterar författarna att en allmänt accepterad och vetenskapligt framställd 

föreställningsram utgör grunden för utvecklingen av konsekventa redovisningsstandarder med 

hög kvalité. I linje med Obradovic, Stefanovic och Vuksanovic (2012, s. 117) framför IASB 

att föreställningsramen hjälper till att utveckla standarder som är baserade på konsekventa 

koncept och till förbättring av finansiell rapportering (IASB 2015, s. 6). Obradovic, 

Stefanovic och Vuksanovic (2012, s. 117) betonar även betydelsen av att finansiella 

rapporteringsstandarder inte kan uppfylla sitt syfte fullt ut om de inte är baserade på en 

föreställningsram med hög kvalité. 

 

Doupnik och Perera (2015, s. 83) förklarar att IASB använder ett principbaserat 

tillvägagångssätt vid utveckling av redovisningsstandarder i kontrast till FASB, som har 

anammat ett regelbaserat tillvägagångssätt. Vidare poängterar författarna att principbaserade 

standarder lägger fokus på att fastställa generella principer som utgår från IASB:s 

föreställningsram. Principerna innefattar dels recognition
2
, vilket Johansson (2010, s. 49) 

förklarar som innebörden av att en tillgång, skuld, intäkt eller kostnad ska tas med i 

balansräkningen eller resultaträkningen. De generella principerna innefattar även värdering 

och rapporteringskrav för transaktioner och genom tillämpning av detta tillvägagångssätt 

tenderar IFRS att begränsa vägledning för applicering av generella principer till specifika 

transaktioner. Detta uppmuntrar i sin tur till professionell bedömning vid tillämpning av de 

generella principerna för transaktioner som är företags- eller branschspecifika (Doupnik & 

Perera 2015, s. 83). Mintz (2010, s. 101) diskuterar kring den principbaserade ansatsen och 

påpekar att det blivit en utmaning för de länder som följer IFRS. Ett möjligt problem som 

författaren påpekar ligger i avsaknaden av en precis vägledning vilket kan skapa avvikelser i 

tillämpningen av standarder mellan olika företag. 

                                                 
1
 Förklaring till användandet av den anglosaxiska termen derecognition ges under terminologiska frågor 1.6. 

2
 Förklaring till användandet av den anglosaxiska termen recognition ges under terminologiska frågor 1.6. 
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Finansiella rapporter är en strukturerad framställning av ett företags finansiella ställning och 

resultat. Själva syftet med rapporterna är att ge information om ett företags ställning, resultat 

och kassaflöden, vilka är användbara för olika kategorier av intressenter. Informationen i de 

finansiella rapporterna underlättar för intressenter att kunna förutsäga företags framtida 

kassaflöden, deras tidpunkt och säkerhet (IAS 1 p. 9). I enlighet med standarden poängterar 

Monson (2001, s. 287) vikten av den representativa bilden av ett företags finansiella ställning. 

Forskaren förklarar vidare att investerare strävar efter tillförlitlig finansiell rapportering för att 

kunna ta välgrundade beslut. Samtidigt förespråkar Rayman (2007, s. 220) att de transaktioner 

som inträffar vid köp och sälj ska utgå från en korrekt grund för att rationella beslut inom 

investeringsmarknaden ska kunna tas och vara relevanta för tredje man. IASB (2010, CF p. 

OB1-11) visar att finansiell information måste återge transaktioner och andra händelser på ett 

korrekt sätt för att informationen skall vara tillförlitlig. Därför måste en balansräkning, på ett 

korrekt sätt, spegla de transaktioner och andra händelser som givit upphov till de tillgångar, 

skulder och eget kapital som på balansdagen uppfyller kriterierna för att tas med i 

balansräkningen (IASB 2010, CF p. OB1-11). En liknande tankegång framförs av Johansson 

(2010, s. 33) som betonar att företagens externa ekonomiska information är av stor betydelse 

för de beslut som tas av företagens intressenter. 

 

Barth (2007, s. 7) konstaterar att värdering är en nyckelaspekt vid finansiell rapportering och 

finner det anmärkningsvärt hur pass lite uppmärksamhet värdering har fått i IASB:s tidigare 

föreställningsram från 1989. Vid värderingsbeslut har därför normgivare vanligtvis fått 

fokusera på att tillämpa definitionerna av objekten i de finansiella rapporterna samt de 

kvalitativa egenskaperna i föreställningsramen. Murray (2010, s. 623) poängterar vikten av 

skulddefinitionen vid sin granskning av tidigare föreställningsramar. Författaren fokuserar på 

kriteriet, befintlig förpliktelse och utvärderar om definitionen kommer att hjälpa användarna 

av finansiella rapporter att bedöma kassaflöden. Vargo (2012, s. 84) anser att befintlig 

förpliktelse förbättrar definitionen av en skuld och tillför en mer meningsfull finansiell 

rapportering, samtidigt hävdar dock Murray (2010, s. 632) att fokus på befintlig förpliktelse 

förstör länken mellan skulddefinition och målet med finansiell rapportering. 

 

I IASB:s publicering av Basis of Conclusion (BC) 2015 fanns ett flertal punkter gällande 

förändringar av föreställningsramen. IASB avser bland annat att göra en förändring angående 

sannolikhetskriteriet, nämligen att kriteriet bör exkluderas från skulddefinitionen. 

Borttagningen sker enligt IASB av flera anledningar. Den första anledningen är att 

definitioner av tillgångar och skulder inte bör innehålla begreppet förväntad, då IASB anser 

att en tillgång måste kunna producera ekonomiska fördelar och att en skuld måste kunna 

resultera i en överföring av ekonomiska resurser. Vidare anser IASB att föreställningsramen 

inte bör innehålla ett sannolikhetskrav för de sällsynta fall där det är osäkert om en tillgång 

eller en skuld föreligger. Den sista anledningen som IASB nämner är att kriterierna för 

recognition inte bör innehålla nuvarande hänvisning till sannolikhet (IASB 2013, DP ss. 7-8). 

Borttagningen av sannolikhetskriteriet påverkar således definitionen av tillgångar och skulder, 

vilket är ett annat område som behandlas i IASB:s BC (2015, p. BC4.11-4.17). IASB har 

klargjort i Exposure Draft (ED) (2015, s. 11) att de har för avsikt att ändra kriterierna och 

således också definitionerna av begreppen, då dessa anses behöva klargöras ytterligare. Denna 

ändring beror på att det finns tolkningsproblem och missförstånd (IASB 2015, BC p. BC4.13). 

Förändringarna som IASB avser göra publicerades i ett ED 2015, där respondenterna hade 

möjlighet att kommentera förändringarna i ett Comment Letter (CL) fram till och med den 

26:e oktober 2015. Studiens problemdiskussion utmynnar i nedanstående forskningsfrågor. 
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1.3 Forskningsfrågor 

 

 Vilka attityder framkommer från intressenterna gällande IASB:s revidering av 

skulddefinitionen?  

 Uppstår mönster i intressenternas attityder eller skiljer sig attityderna åt? 

1.4  Syfte 

 

Syftet med studien är att undersöka intressenters attityder till IASB:s revidering av 

skulddefinitionen i föreställningsramen, samt studera om intressenternas attityder till förslaget 

om ny definition skiljer sig mellan olika intressentgrupper. Studien ska hjälpa till att klargöra 

hur organisationer förhåller sig till denna revidering och om det finns mönster i 

intressenternas attityder. Resultatet av studien ska sedermera hjälpa till att avgöra möjliga 

konsekvenser och om IASB bör fortsätta revideringen. 

1.5  Avgränsningar 

 

Studien avgränsas till att undersöka intressenters attityder till de CL som inkommit till IASB 

gällande föreställningsramens revidering. Uppsatsen har inte för avseende att behandla 

tillgångar. Avgränsning har dels gjorts till de CL som explicit behandlar skulddefinitionen 

med tillhörande kriterier, men också till de CL som inkommit till IASB senast 23:e januari 

2017. Vidare har även CL vilka innefattar kommentarer från privatpersoner och från 

organisationer som representerar olika intressenters intressen exkluderats. På grund av att 

uppsatsen omfattar ett examensarbete om 30 högskolepoäng behandlas endast 

skulddefinitionen i IASB:s revidering av föreställningsramen. Detta eftersom en komplett 

undersökning av revideringen skulle vara för tids- och resurskrävande. 

1.6 Terminologiska frågor m.m. 

 

Comment letters: Begreppet CL innefattar intressenters kommentarer på IASB:s publicerade 

ED. Uppsatsen kommer fortsättningsvis att använda den engelska beteckningen. 

 

Conceptual Framework: I uppsatsen kommer den svenska termen för Conceptual Framework 

att användas, vilken översätts till föreställningsram. För att förtydliga vilken föreställningsram 

som hänvisas, benämns IASB:s föreställningsram från 1989 som tidigare föreställningsram.
3
 

IASB:s och FASB:s gemensamma föreställningsram utgiven 2010 benämns som nuvarande 

föreställningsram och föreslagen föreställningsram i ED benämns reviderad 

föreställningsram.
4
 

 

Recognition: I uppsatsen används den anglosaxiska definitionen för recognition och det 

engelska uttrycket kommer att användas eftersom ingen lämplig svensk benämning existerar. 

 

Derecognition: I uppsatsen används den anglosaxiska definitionen för derecognition. Av 

samma anledning som vid recognition används det engelska uttrycket. 

 

                                                 
3
 Föreställningsramen är utvecklad av IASC, men då organet bytt namn används nuvarande förkortning. 

4
  Beaktande har tagits till att föreställningsramen från 2010 inte är antagen av EU (FAR 2016). 
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Redovisningsrättens kretsloppsmodell: Johanssons text till kretsloppsmodellen (2010, ss. 422-

427) utgår främst från en tillgångssyn. Eftersom modellen ska belysa både en tillgångs och en 

skulds existens torde texten även kunna appliceras på skulder. Detta innebär att uppsatsens 

avsnitt kopplat till Johanssons modell utgår ifrån en skuldsyn. 

 

Förkortningslista: Genomgående i uppsatsen används förkortningar för begrepp och namn 

vilka förekommer mer än en gång. Begrepp och namn som används en gång förkortas ej och 

kommer således inte utgöra en del av förkortningslistan.  

 

Kursivering: Genomgående i uppsatsen kommer kursivering användas i enlighet med 

Strömquist (2014, s. 248), vilket visar att kursivering avser betoning av ord som ska 

framhävas i största allmänhet i förhållande till texten i övrigt, när begrepp nämns för första 

gången, signalering av utländska ord och vid titlar på verk. 

 

Indragning: Indragning kommer att användas för att påvisa citat från IASB:s 

föreställningsram eller från CL. Indrag sker i linje med Strömquists (2010, s. 69, 94) 

argument för att symbolisera punktuppställning. 

1.7 Uppsatsens disposition 

 

Uppsatsen kommer i fortsättningen disponeras på följande sätt. Kapitel 2 kommer behandla 

metodansats och tillvägagångssätt av datainsamling. Här beskrivs på vilket sätt analysen 

kommer att utföras samt hur urvalet begränsas. Kapitlet avslutas med källkritik och etisk 

reflektion. Kapitel 3 presenterar en bakgrund till ämnet för att ge en förståelse för den 

fortsatta framställningen av studien.  I kapitlet framförs även de teoretiska modeller och 

teorier som kommer att användas som analysverktyg för studiens empiri. Uppsatsens kapitel 4 

visar på resultatet av intressenternas kommentarer gällande revideringen av skulddefinitionen. 

Först illustreras de intressentgrupper och intressenter som ingår i studien samt presentation av 

skulddefinitionen och dess revidering. Analysen av attityderna utifrån intressentteorin 

genomförs i kapitel 5. Avslutningsvis i kapitel 6 förs en diskussion och presentation av de 

slutsatser som dras från studiens analys. Till sist ges en reflektion av studien och förslag på 

vidare forskning. 
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2 Metod 

2.1 Forskningsansats 

 

Inom samhällsvetenskaplig forskning förekommer olika tillvägagångssätt som ger förståelse 

och förklaring. De två dominerande forskningsansatserna, vilka benämns som motsatsparet, är 

induktion och deduktion (Alvesson & Sköldberg 2008, s. 47). Bryman och Bell (2015, ss. 25-

26) förklarar att under senare år har en tredje ansats anammats, nämligen abduktion. 

Anledningen till abduktionens förekomst ligger i svårigheten att pressa in forskning mellan de 

två dominerande ansatserna (Alvesson & Sköldberg 2008, s. 55) samt att forskning många 

gånger kan innehålla drag av både induktion och deduktion (Bryman & Bell 2015, s. 25). Vad 

alla tre tillvägagångssätt har gemensamt är att de utgör grunden för uppfattningen av 

relationen mellan teori och empiri (Bryman & Bell 2015, s. 20).                           

 

Vid tillämpning av induktiv ansats utgår forskningen från observationer i verkligheten och 

syftet är att hitta ett samband som kan generaliseras (Alvesson & Sköldberg 2008, s. 54). 

Jacobsen, Sandin och Hellström (2002, s. 35) förklarar att teori skapas från empiri vid 

induktion och idealet är att forskaren samlar in relevant data, nästan helt utan förväntningar, 

och därefter påvisar egna slutsatser. I uppsatsen har det valts att inte framställa en nyskapande 

teori på grund av flera anledningar. Dels på grund av tids- och resursbrist då uppsatsen är ett 

examensarbete om 30 högskolepoäng och en induktiv forskningsansats i detta fall ansågs för 

omfattande, dels på grund av antaganden gjorda utifrån tidigare uppsatser med liknande 

forskningsansatser. Dessa anledningar har medfört att uppsatsen inte har en ren induktiv 

ansats.    

  

Den vanligaste forskningsansatsen för att förklara relationen mellan teori och empiri är 

deduktion (Bryman & Bell 2015, s. 23). Deduktion utgår från befintlig teori om vad som är 

känt inom ett specifikt område. Därefter skapas hypoteser som ligger till grund för 

datainsamling (Bryman & Bell 2015, s. 23). Jacobsen, Sandin och Hellström (2002, s. 34) 

förklarar att forskare skapar sig en uppfattning om verkligheten och därefter samlas data in för 

att undersöka om förväntningarna stämmer överens med verkligheten. Om undersökningen 

visar att teorin inte stämmer, förkastas eller omarbetas hypoteserna (Fejes & Thornberg 2015, 

s. 24). Studien har utgått delvis från tidigare teori, men samtidigt har vald teori modifierats för 

att få relevant koppling till verkligheten, vilket frångår en renodlad deduktiv studie. Vid 

utformandet av en modifierad teori ansågs det således irrelevant att skapa egna hypoteser, 

vilket också bidrog till att inte välja en deduktiv forskningsansats. 

 

Bristerna i de dominerande forskningsansatserna har lett fram till ett tredje alternativ, en 

abduktiv ansats. Likt induktion och deduktion beskriver Bryman och Bell (2015, s. 25) att 

abduktion identifierar förutsättningar som gör den analyserade företeelsen mer greppbar. I 

linje med Alvesson och Sköldbergs (2008, s. 55) beskrivning tillämpas det i denna studie en 

djupare forskningsansats som innehåller drag av både induktion och deduktion. Abduktion 

har, likt induktion utgångspunkt i empirisk fakta, men tar även beaktning till tidigare teori, likt 

deduktion. Följaktligen sker ett konstant skifte i relationen mellan teori och empiri, vilka 

successivt har omtolkats under processens gång. Samtidigt som de andra ansatserna framstår 

som ensidiga fångar abduktion bådas styrkor och binder samman en forskningsansats med ett 

underliggande mönster som ger en klarare förståelse (Alvesson & Sköldberg 2008, ss. 55-56). 

 

Studien har använt sig av en modifierad intressentmodell och därefter drogs slutsatser efter 
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egna observationer utifrån tidigare teori, en koppling till både induktion och deduktion, vilket 

medförde en abduktiv forskningsansats. Dessutom innefattade empirin inledningsvis ett 

överraskningsmoment, då ingen vetskap fanns huruvida utfallet skulle te sig, vilket ligger i 

linje med abduktion (Alvesson & Sköldberg 2008, s. 55). 

2.2 Undersökningsansats 

 

Holme, Solvang och Nilsson (1997, ss. 13-14) förklarar att forskning kan delas in i två typer 

av strategier, kvantitativ och kvalitativ. Bryman och Bell (2015, s. 38) nämner att dessa 

metoder har fundamentala skillnader. Den kvantitativa strategin är mer objektivistisk i sin 

ontologiska inriktning samtidigt som den kvalitativa strategin är mer konstruktivistiskt 

inriktad. Olsson och Sörensen (2011, s. 18) nämner att forskning kan utgå ifrån båda 

metoderna, men att metoden som används vid en studie beror på valet av syfte samt studiens 

frågeställningar (Olsson & Sörensen 2011, s. 18; Jacobsen, Sandin & Hellström 2002, s. 189). 

Jacobsen, Sandin och Hellström (2002, ss. 13-14) menar att den kvantitativa strategin sätter 

tydliga ramar och är mer strukturerad medan den kvalitativa strategin analyserar 

problemfrågor i en djupare dimension. Kvalitativa studier har ett tolkande utgångsläge, då 

teorier och modeller påvisas genom analys av empiri (Marshall & Rossman 2011, s. 3).  
 

Den kvalitativa strategin är den undersökningsansats vilken denna studie har utgått ifrån. 

Avsikten med studien har varit att analysera ett antal dokument för att tolka och skapa en 

djupare förståelse för respondenternas kommentarer, vilket i enlighet med bland annat Olsson 

och Sörensen (2011, s. 18) och Marshall och Rossman (2011, s. 3), är kriterier för en 

kvalitativ studie. En fördjupning i datamaterial med avsikten att analysera åsikter och mönster 

är, enligt Björklund och Paulsson (2012, s. 65), incitament för att undersökningen ska 

använda sig av en kvalitativ inriktning. En kvalitativ innehållsanalys är enligt Bryman och 

Bell (2015, s. 569) den vanligaste design vid analys av dokument, vilket delvis har legat till 

grund för valet av design i denna studie. Valet av innehållsanalys som design ligger även i 

linje med Olsson och Sörensens (2007, s. 129) argument angående avsikten att vetenskapligt 

analysera dokument. En kvalitativ innehållsanalys används även när forskare vill förstå det 

underliggande temat i flera objekt som analyseras (Bryman & Bell 2015, s. 569), vilket även 

ligger i linje med vad Esaiasson (2012, s. 210) hävdar, att en kvalitativ innehållsanalys är till 

för att, på ett likartat sätt, analysera flera dokument. Den forskningsdesign som borde 

användas i studien för att analysera flera objekt med komparativa inslag ansågs vara kvalitativ 

innehållsanalys. Detta val medförde att kommentarerna från respondenterna i studien 

analyserades på ett strukturerat sätt, vilket gjorde att uppsatsen kunde påvisa den 

underliggande innebörden. 

2.3 Datamaterial 

 

Inom den samhällsvetenskapliga forskningen kategoriseras data i två typer, primär- och 

sekundärdata. Primärdata innebär att forskaren själv är ansvarig för insamling av ny data och 

datainsamlingen är skräddarsydd för en specifik frågeställning. Befintlig data som är insamlad 

av andra och ligger till grund för annan frågeställning klassas som sekundärdata (Halvorsen & 

Andersson 1992, ss. 63, 72; Jacobsen, Sandin & Hellström 2002, ss. 152-153). 
 

IASB har utgått från en egen problemställning och själva samlat in CL, vilket medfört att 

datan för denna studie kategoriserats som sekundärdata. Med tanke på att kommentarerna i 

CL inte utgick från denna studies frågeställning, behövdes det utföras ett selektivt utdrag av 

CL för att datan skulle vara kopplad till forskningsfrågorna. Resonemanget diskuteras av 
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Halvorsen och Andersson (1992, s. 73) som poängterar behovet av att analysera 

sekundärdatas validitet och reliabilitet då datan härstammar från annan frågeställning. En 

fördel med insamlingen av sekundärdata, vilket Halvorsen och Andersson (1992, s. 73) 

belyser, är att sekundärdata är lättillgängligt att inhämta samt att det sparar både tid och 

resurser. Jacobsen, Sandin och Hellström (2002, s. 195) betonar dock att ett kritiskt synsätt 

bör appliceras mot sekundärdata, eftersom forskaren själv inte skött insamlingen och därför 

inte kan garantera full trovärdighet. I studien har kritiken bemötts med antagandet att IASB är 

en välkänd normgivare, vilket torde öka pålitligheten av datan.  

2.4 Urval 

 

Ett problem i studier är bristande möjlighet att kunna studera allt tillgängligt datamaterial och 

därför krävs, enligt Jacobsen, Sandin och Hellström (2002, s. 195), ett urval som fortfarande 

har problemställningen i fokus. Halvorsen och Andersson (1992, s. 96) poängterar vikten av 

en förutbestämd urvalsprocess, vilken minimerar risken att påverka urvalet med förutfattade 

meningar och att urvalet sker på ett objektivt sätt. Vidare förklarar författarna att 

urvalsmetoden avgör hur representativt urvalet är. 

 

Som tidigare nämnts fortlöper IASB:s revidering av föreställningsramen och ett ED 

publicerades i maj 2015. Syftet med publiceringen var att få olika intressenters åsikter om och 

kritik av de föreslagna ändringarna, vilka sedan ska ligga till grund för en ny 

föreställningsram. Fram till den 23:e januari 2017 hade 233 CL inkommit och publicerats på 

IASB:s hemsida. IASB underströk att endast kommenterar inskickade senast den 26:e oktober 

2015 kom att tas i beaktande men att alla åsikter var välkomna, även de som inte berörde 

samtliga delar av revideringen (IASB ED 2015, s. 9). Då ett bredare perspektiv av 

intressenternas attityder till föreställningsramens revidering ville uppnås i denna studie, har 

samtliga inkomna CL valts att ta med i urvalsprocessen. 
 

För att kunna bestämma ett representativt urval laddades samtliga CL ned från IASB:s 

hemsida. Jacobsen, Sandin och Hellström (2002, s. 195) påpekar att alla intressenters 

kommentarer är av vikt, men betonar att det kan bli problematiskt att undersöka samtliga 

respondenters åsikter. I enlighet med studiens syfte genomfördes en första urvalsprocess som 

eliminerade de CL vilka inte behandlade IASB:s revidering av skulddefinitionen, i form av ett 

ändamålsenligt urval. Kopplingar till skulder kunde behandlas i andra frågeställningar, men 

för att begränsa det empiriska materialet lades fokus på kommentarer vilka omfattade 

skulddefinitionen. För att kunna urskilja organisationers intresse av revideringen uteslöts de 

CL som var inskickade av privatpersoner. En del i urvalsprocessen omfattade även 

eliminering av kommentarer från organisationer som representerade intressenter och attityder 

från olika branscher. Detta för att inte få ett missvisande och snedvridet resultat, då det var 

problematiskt hur dessa organisationer skulle kategoriseras i den modifierade 

intressentmodellen. Ett sista steg i processen var att utesluta de kommentarer där det var svårt 

att tolka vilken attityd en respondent faktiskt kommunicerade. Detta medförde att dessa CL 

exkluderades då risken till subjektivitet ansågs för hög. Urvalsprocessen gav slutligen 126 CL 

som kom att ligga till grund för studiens analys. 

2.5 Tillvägagångssätt för dataanalys 

 

I överensstämmelse med det som kommunicerats tidigare, har studien utgått från ett 

kvalitativt perspektiv. För att analysen skulle ge en fördjupad bild av datamaterialet och 

samtidigt ge förståelse av den underliggande informationen valdes en kvalitativ 
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innehållsanalys. Fejes och Thornberg (2015, s. 4) nämner att upprättandet av en kvalitativ 

innehållsanalys härstammar från den senare utvecklingen av hermeneutik. Alvesson och 

Sköldberg (2008, s. 195) beskriver en kvalitativ innehållsanalys som ett tillvägagångssätt, 

vilket kretsar kring att sätta sig in i människors agerande. Vidare menar Olsson och Sörensen 

(2011, s. 160) att utvecklingen av hermeneutik även handlar om att förstå språk, i både text 

och tal. 

 

Studiens dataanalys ligger i linje med Fejes och Thornbergs (2015, s. 4), Alvesson och 

Sköldbergs (2008, s. 195) och Olsson och Sörensens (2011, s. 160) resonemang kring 

hermeneutik. Studien har anammat ett interpretativistiskt perspektiv vid analysen av de CL 

som skickats in till IASB. Detta gjordes för att skapa en uppfattning om den underliggande 

kommunikation intressenterna kommunicerat angående den reviderade skulddefinitionen. 

Bryman och Bell (2015, s. 569) menar att en kvalitativ innehållsanalys inte innehåller samma 

fördefinierade kategorier som en kvantitativ innehållsanalys. Den kvalitativa 

innehållsanalysen använder sig dock av en del inledande kategorier, men har ett större 

utrymme att omdefiniera existerande kategorier samt möjligheten att skapa nya. I studien har 

det fokuserats på att kategorisera intressenters kommunikation utifrån vissa förutbestämda 

kategorier, men det har samtidigt tillämpats omdefinierade och nya kategorier. Vanligen 

förekommande kritik vid kvalitativ innehållsanalys, vilket tagits i beaktning, är huruvida 

författarnas subjektiva åsikter påverkar resultatet (Bryman & Bell 2015, s. 597). Forskarna 

påpekar också att en risk vid kvalitativ innehållsanalys är att texten som analyseras kan tas ur 

sin kontext genom selektering av innehållet, vilket påverkar uppfattningen om den 

övergripande kontexten (Bryman & Bell 2015, s. 597). 

 

Genomförandet av dataanalysen i denna studie inleddes med att granska de respondenter som 

inkluderats i urvalet. Om information gavs i respondenternas kommentarer angående deras 

verksamhetsområde, kategoriserades de i enlighet med informationen. I de fall där 

information saknades, besöktes respondentens hemsida för att få en uppfattning om vilken 

verksamhet respondenten bedrev. Därefter framställdes en modifierad intressentmodell med 

relevanta intressentgrupper och en grundligare analys av respondenternas kommentarer 

genomfördes. Respondenterna delades in i totalt fem intressentgrupper, med elva olika typer 

av intressenter. Dataanalysen fortsatte med att samtliga respondenters kommentarer angående 

skulddefinitionen sammanställdes i ett dokument, vilket kom att innefatta den underliggande 

information som kommunicerats. För att underlätta analysprocessen delades skulddefinitionen 

in i fem olika delar, vilket gjordes för att underlätta förståelsen av respondenternas attityder. 

Processen fortsatte sedan med att kommentarerna analyserades ytterligare en gång. Detta i 

enlighet med Bryman och Bell (2015, ss. 298-299) för att få en tydligare översikt av texten. 

En tolkning gjordes därefter för att se om attityderna som respondenterna kommunicerade 

överensstämde med IASB:s förslag på ny definition (se bilaga 1). Respondenternas 

övergripande attityder analyserades och vissa antaganden gjordes. I vissa fall blev utfallet att 

en respondent hade en övergripande attityd gällande revideringen, men att det saknades 

uppenbara attityder gentemot de delar som skulddefinitionen delats in i. I dessa fall gjordes 

antagandet att de delar respondenten inte uppvisat tydliga attityder gentemot, tolkades i likhet 

med respondentens övergripande attityd. Det gjordes även antaganden kring respondentens 

övergripande attityd i de fall denna saknades, där respondentens attityd gentemot 

skulddefinitionens olika delar var avgörande. För att förmedla en tydlig bild över attityderna 

har tabeller sammanställts, dels på övergripande nivå, men också för varje del som 

skulddefinitionen delats in i. I resultatet av dataanalysen har fokus legat på de CL som torde 

representera flest respondenters attityder, samt de CL med mest innehållsrika kommentarer. 

Beaktning har dock tagits till samtliga CL. 
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2.6 Studiens trovärdighet 

 

Jacobsen, Sandin och Hellström (2002, ss. 46-47) menar på att kvalitativa studier, i kontrast 

till kvantitativa studier, koncentrerar sig till att på ett övergripande sätt skildra omgivningen. 

Denna studie har anammat Jacobsen, Sandin och Hellströms (2002, ss. 46-47) perspektiv på 

kvalitativa studier, samt Olsson och Sörensen (2011, s. 100) resonemang att kvalitativa 

forskare har för avsikt att påvisa en så rättvisande bild som möjligt, tillsammans med ett 

helhetsperspektiv av situationen. 

 

En betydelsefull aspekt vid utförandet av studien är huruvida studien är trovärdig eller ej. Det 

har funnits olika uppfattningar hos forskare rörande begreppen validitet och reliabilitet, som 

normalt hänförs till kvantitativa studier (Bryman & Bell, 2015 s. 400), samt på vilket sätt 

begreppen ska appliceras vid kvalitativa studier. Validitet syftar till förmågan att mäta det 

som var ämnat att mäta (Bell & Nilsson 2006, s. 117) och reliabilitet är ett mått som ska 

påvisa hur både pålitlig och trovärdig en studie är (Esaiasson 2012, s. 117; Halvorsen och 

Andersson 1992, s. 42). På grund av skiljaktigheterna hos forskare har det utarbetats 

alternativa kvalitetskriterier att applicera på studier av kvalitativ karaktär, vilka benämns 

trovärdighet och autenticitet. Dessa alternativa kvalitetskriterier är också något som flera 

andra kvalitativa forskare anammat (Shenton 2004, s. 63). Lincoln och Guba (1985, s. 219) 

påvisar att trovärdighetskriteriet i sig består av fyra kriterier; (1) tillförlitlighet (2) 

överförbarhet (3) pålitlighet samt (4) bekräftelse. 

 

För att studien ska uppfylla kriteriet tillförlitlighet har det anammats ett perspektiv, vilket 

ligger i linje med Bryman och Bells (2015, ss. 400-403) beskrivning. Exempelvis förklaras 

och motiveras i studien varför kvalitativ innehållsanalys valdes som design och hur denna 

relaterar till studiens syfte och forskningsfrågor. Med tydliggörandet av 

undersökningsansatsen var avsikten att påvisa vilken ställning som tagits. Till följd av 

kopplingen mellan intressentteorin och respondenternas inställning till skulddefinitionen 

uppnås tillförlitlighet, då Bryman och Bell (2015, s. 400) hävdar att tillförlitlighet erhålls vid 

koppling mellan teori och resultat. 

 

Överförbarhet handlar om huruvida resultatet av en studie kan generaliseras i andra kontexter, 

med andra förutsättningar. Problem uppstår dock vid kvalitativa studier då dessa normalt 

undersöker djupet av en grupp, och inte bredden, som snarare är fallet vid kvantitativa studier 

(Bryman & Bell 2015, s. 402). För att uppnå överförbarhet tog studien ett övergripande 

perspektiv, genom att ta hänsyn till samtliga publicerade CL. Detta tillsammans med att det i 

studien förklarats i vilken kontext analysen genomförts gör att möjligheten att tyda strukturer 

ökar, vilket torde kunna appliceras i andra miljöer. 

 

Lincoln och Gubas (1985, s. 219) tredje kriterium handlar om hur pålitlig studien är. För att 

bemöta detta kriterium har utförliga beskrivningar gjorts angående studiens olika val av 

ansatser, forskningsdesign och tillvägagångssätt. Detta ska medföra att liknande studier kan 

göras av andra forskare, vilket är ett incitament för att öka pålitligheten. Studiens utformande 

av en alternativ intressentmodell är dock något som påverkar pålitligheten negativt, eftersom 

denna till stora delar består av subjektiva ståndpunkter och värderingar, vilka begränsar 

möjligheten att replikera studien. 

 

För att uppnå det Bryman och Bell (2015, s. 403) beskriver som bekräftelse har, i så stor 

utsträckning som möjligt, objektiva aspekter anammats. Resultatet av en studie uppnår 

kriteriet bekräftelse genom att forskare tar ett tydligt avstånd mot uppenbara personliga 
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åsikter eller teoretiska lutningar som ligger i linje med studiens empiri och resultat (Bryman 

& Bell 2015, s. 403). Studier av kvalitativ karaktär är dock ofta associerade med avsaknaden 

av ett tydligt avstånd. Med detta i åtanke reflekterades och beskrevs avsnitt där möjliga åsikter 

kunnat vara subjektiva. Studiens val av forskningsdesign ökar risken med subjektiva 

tolkningar, och för att uppnå bekräftelse diskuterades och analyserades samtliga CL. 
 

Ytterligare ett kriterium som kan adderas till trovärdighetskriteriet består av att lyfta en 

bredare uppsättning frågor angående den politiska betydelsen av forskningen (Bryman & Bell 

2015, s. 403). Kriteriet benämns som autencitetskriteriet, något som inte valdes att beaktas, av 

den orsaken att antaganden om respondenternas politiska aspekter ansågs vara för 

problematiskt. 

2.7 Etisk reflektion 

 

De etiska perspektiven av samhällsforskning har på senare tid tillskrivits större betydelse 

eftersom samhällsforskningen har tagit större plats. Halvorsen och Andersson (1992, s. 157) 

beskriver etik som “den medvetna bearbetningen av de principer, värden och normer som 

ingår i moralen”. Författarna påpekar därmed att forskningsetik bör diskuteras i anslutning till 

allmänna moraluppfattningar. Perspektivet stöds av Ahrne och Svensson (2015, s. 29), vilka 

förespråkar att forskning ska följa de mänskliga rättigheterna och utföras med respekt för 

människovärdet. Detta uppfylls genom att följa två viktiga principer, informerat samtycke och 

bibehållen sekretess för respondenter (Ahrne & Svensson 2015, s. 29). 

 

Jacobsen, Sandin och Hellström (2002, s. 483) förklarar att informerat samtycke bygger på 

förutsättningen att respondenterna som undersöks ska delta frivilligt. Det frivilliga deltagandet 

innebär att de som undersöks blivit informerade om potentiella vinster och risker deras 

deltagande kan medföra. I revideringsprocessen är IASB tydliga med att alla kommentarer 

som yttras kommer att publiceras på hemsidan (IASB ED 2015, s. 2) och inskickandet av CL 

ger ett indirekt samtycke eftersom respondenterna blivit informerade att deras åsikter är 

publika. Informerat samtycke ansågs därför uppnås när respondenter skickade in CL till 

IASB. Studien tog också i beaktning att medgivande till att CL granskas av andra än IASB har 

uppfyllts då dokumenten är offentligt material. 

 

Bibehållen sekretess innebär att information som inhämtats från enskilda personer ska 

skyddas, vilket betyder att en specifik individ inte ska kunna identifieras av utomstående 

läsare (Ahrne & Svensson 2015, s. 29). Uppsatsens empiri demonstrerar organisationers 

åsikter från CL för att kunna kategorisera respondenterna i olika intressentgrupper. Både i 

kapitel 4 och 5 nämns endast organisationernas namn och inte vilka personer som har skrivit 

och skickat in kommentarerna, vilket innebär att principen om bibehållen sekretess uppfylls. 

Därmed uppfyller denna studie de två essentiella etiska principerna som Ahrne och Svensson 

(2015, s. 29) beskriver.  

2.8 Källkritik 

 

Källkritik är en hermeneutisk och principfast metod vilken innehåller kriterier för värdering 

och tolkning av data. Mer konkret behandlar metoden förvrängning av information, hur 

forskaren observerar verkligheten genom ett medium, som består av ett tredelat förhållande 

mellan verklighet, källa och forskare (Alvesson & Sköldberg 2008, ss. 218-219). För att nyttja 

källkritik på ett systematiskt sätt framställde Esaiasson (2012, ss 281-285) en modell som 

består av fyra olika regler; äkthet, oberoende, samtidighet och tendens. Forskaren förklarar att 



 

 - 13 - 

reglernas syfte är att avgöra hur sanningsenliga källorna framstår. En liknande modell har 

framförts av Alvesson och Sköldberg (2008, ss. 223-230), vilket medfört att denna studie 

beaktat källkritik i linje med Alvesson och Sköldbergs modell. 

 

Äkthet beskrivs som forskarens kontroll av att materialet inte är förfalskat och vikt läggs på 

varifrån informationen är hämtad, typen av källa samt bedömning av innehållet (Esaiasson 

2012, ss. 282-283). Den andra regeln uppfylls om flera källor påvisar enhetlighet och de som 

producerar informationen är oberoende. Tiden från att något sker till dess att händelsen blir 

nedtecknad förklaras som samtidighet, vilket är den tredje regeln (Esaiasson 2012, ss. 284-

285). Slutligen beskriver Alvesson och Sköldberg (2008, s. 224) att tendens innebär 

informantens insikt angående egenintresse att vinkla informationen, vilket kan ske explicit 

eller implicit. 

 

Genomgående i studiens bakgrund, problemdiskussion och teoretisk referensram består 

källorna till merparten av vetenskapliga artiklar som är granskade av andra forskare. Valet av 

artiklar gjordes i linje med äkthet genom att granska informationens relevans, härkomst och 

avgränsa till peer-reviewed artiklar. Tillvägagångssättet stöds av Friberg (2006, s. 39) som 

poängterar att examensarbeten ska referera till vetenskapliga artiklar. För att stärka studiens 

argument och påvisa oberoende har studien använt olika källor som styrker liknande åsikter, 

vilket säkerhetsställer en högre sanningsgrad. Likt Fribergs (2006, s. 43) resonemang har 

beaktning även tagits till hur ofta artiklarna blivit citerade, vilket år de blivit publicerade och 

forskarnas kompetens. 

 

Förutom vetenskapliga artiklar bygger uppsatsen på IASB:s ED, vilken tar hänsyn till 

allmänhetens åsikter. Slutlig publicering av föreställningsramen skapas dock enhälligt av 

organet. Oberoende risken att IASB handlar med egenintresse uppfattas att organet tar tendens 

i beaktning eftersom allmänheten har stort inflytande och kan kräva nya revideringar. 

Dessutom sker revideringsprocessen utförligt och i många steg vilket uppfyller Esaiassons 

(2008, s. 224) resonemang kring samtidighet. 

 

I empirikapitlet låg fokus på att analysera IASB:s CL och få en uppfattning om 

intressenternas attityder. Eftersom IASB publicerade sitt ED i maj 2015 och efterfrågade svar 

senast oktober samma år ansågs det att en relativt hög grad av samtidighet har uppnåtts. Vid 

granskning av CL har också regeln tendens betydelse, eftersom kommentarerna kan vinklas 

till personliga åsikter. Risken med detta är något som beaktats i studien men inte kunna tagits 

hänsyn till, eftersom subjektiva åsikter alltid kan uppstå (Bryman & Bell 2015, s. 403). 
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3 Teoretisk referensram 

3.1 Redovisningsrättens kretsloppsmodell 

 

Johansson (2010, s. 423) påvisar en modell som beskriver en tillgångs och skulds existens. 

Modellen förklarar förloppet för ett objekt från recognition till derecognition och kan ses som 

ett kretslopp med en input- och outputdel tillsammans med filter och spärrar för dessa delar. 

Filtren utgörs av kraven på sannolikhet och tillförlitlighet, och spärrarna utgörs av 

presumtionsregler (Johansson 2010, ss. 424-425).  

 

 
Figur 1: Redovisningsrättens kretsloppsmodell av Johansson (2010, s. 432) 
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Johansson (2010, s. 422) delar in modellen i sex stadier:  

 

 Definition och Klassificering 
 Recognition 
 Initial värdering 
 Efterföljande värdering 
 Omklassificering och 
 Derecognition 

 

För att recognition av ett objekt ska vara möjligt krävs det enligt Johansson (2010, s. 436) att 

kriterierna för definitionen är uppfyllda. När ett objekt väl definierats som en skuld prövas 

sedermera om skulden uppfyller kriterierna för recognition (Johansson 2010, s. 236). 

Recognition definieras i nuvarande föreställningsram som en process att tillkännage ett objekt 

i företags balans- och resultaträkning, vilket uppfyller definitionen av ett specifikt element 

och uppfyller specifika villkor. Dessa villkor uppfylls då ett inflöde eller utflöde av ett 

företags framtida ekonomiska fördelar är sannolikt, tillsammans med att objektet kan värderas 

på ett tillförlitligt sätt (IASB 2010, CF p. 4.38). Johansson (2010, s. 436) poängterar att det 

således är en tillförlitlighets- och sannolikhetsbedömning som ligger till grund för införandet 

av ett objekt i balansräkningen. Johansson (2010, s. 57) beskriver dock att i de fall där ett 

objekt uppfyller definitionen för skuld, men inte kriterierna för recognition, recogniseras inte 

objektet i balansräkningen. Detta kan exempelvis uppstå på grund av att sannolikhetskriteriet i 

recognition inte uppfylls, vilket Brouwer, Hoogendoorn och Naarding (2014, s. 9) hävdar kan 

ha att göra med försiktighet. Vidare redogör även Johansson (2010, s. 424) hur oreglerade 

redovisningsfrågor har lagts till i modellen, men att dessa inte utgör ett eget stadium. 

Författaren belyser att lösningar till ett redovisningsproblem kan vara aktuella i samtliga 

stadier i modellen. 

 

När en skuld väl uppfyllt kriterierna för definition och recognition bestäms vilken initial 

värdering skulden ska värderas till (IASB 2010, CF p. 4.54). Det finns enligt IASB (2010, CF 

p. 4.55) fyra olika värderingsgrunder för skulder: 

 

Anskaffningsvärde: Skulder redovisas till det belopp som motsvarar det som 

erhållits i utbyte för förpliktelsen eller, i vissa fall (exempelvis när det gäller 

inkomstskatteskulder), till det belopp som, vid normal verksamhet, måste 

betalas för att reglera skulden. 

 

Återanskaffningsvärde: Skulder redovisas till det odiskonterade belopp som 

skulle krävas för att vid värderingstillfället reglera förpliktelsen. 

 

Försäljningsvärde: Skulder redovisas till det beräknade odiskonterade belopp 

som, vid normal verksamhet, skulle betalas ut för att reglera skulden. 

 

Nuvärde: Skulder redovisas till det diskonterade värdet av de framtida 

nettoutbetalningar som bedöms komma att krävas för att skulden skall regleras 

vid normal verksamhet. 

         (IASB 2010, CF p. 4.55) 

 

Den värderingsmetod som vanligtvis anammas av företag vid utformandet av finansiella 

rapporter är värdering enligt anskaffningsvärde (IASB 2010, CF p. 4.56). Val av 

värderingsmetod kombineras ofta med andra värderingsprinciper, som exempelvis Lägsta 
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Värdets Princip (LVP) vid lagervärdering, värdering enligt marknadsvärde av kortfristiga 

fordringar och värdering till nuvärde för pensionsskulder (IASB 2010, CF p. 4.56). Watts 

(2003, s. 208) riktar dock kritik mot det kontinentala förhållningssättet och den försiktighet 

som uppstår på grund av sannolikhetskriteriet, vilket används vid värdering enligt 

anskaffningsvärde. Detta medför, enligt författaren, en undervärdering av nettotillgångar 

vilket även ligger i linje med Johanssons (2010, s. 457) resonemang att en värdering enligt 

verkligt värde ger en bättre beskrivning av den ekonomiska verkligheten. 

 

Efter initial värdering görs sedermera efterföljande värdering, beroende på vald 

värderingsmetod. Detta leder därefter till en eventuell omklassificering av objektet och 

således också till ett annorlunda värde (Johansson 2010, s. 223). Kretsloppets sista steg avser 

derecognition och kan enligt Johansson (2010, s. 462) bli aktuellt då värdet av en skuld 

minskat till 0. I dessa fall antas skulden inte generera några nettokassaflöden. Detta är ett av 

flera kriterier författaren beskriver där följden kan bli att objektet derecogniseras (Johansson 

2010, ss. 461- 462). 

3.2 IASB:s arbetsprocess 

 

Arbetet för en revidering eller ett införande av en föreställningsram eller en standard ses som 

omfattande, vilket IASB hävdar är en nödvändighet för att försäkra sig om att processen är 

gjord på ett transparent sätt som tar samtliga intressenters intressen i beaktning (IFRS 2017b). 

Processen inleds med att IASB publicerar ett Discussion Paper (DP) som är ett första steg i 

utvecklingen och är ett diskussionsunderlag med förslag på revidering. Vidare önskar IASB 

synpunkter och kommentarer angående vitala frågor som IASB bör överväga vid revidering, 

dessa kommentarer benämns CL (IFRS 2017b). Kommentarerna ska sedermera ligga till 

grund för publikation av ett ED, vilket är ett första utkast som går ut på remiss. Under 

remisstiden kan intressenter lämna ytterligare kommentarer (CL) vilka därefter tas i beaktning 

vid slutgiltig publicering (Johansson 2010, s. 62). Tillhörande slutgiltig publicering utges 

även ett BC, vilket sammanfattar grunden till slutsatserna (IASB 2015, BC p. BCIN.1).  

 

Revideringen av nuvarande föreställningsram inleddes med hjälp av att publicera ett DP 2013, 

A Review of the Conceptual Framework for Financial reporting (IASB 2015, BC p. BCIN.7). 

Perioden för att kommentera var sex månader och avslutades i januari 2014. Totalt fick IASB 

in 220 CL vilka, tillsammans med 140 möten, låg till grund för ED och BC som publicerades i 

maj 2015 (IASB 2015, BC p. BCIN.12). IASB (2015, ED s. 6) nämner att syftet med 

utvecklingen av föreställningsramen är att tillhandahålla en mer komplett, tydlig och 

uppdaterad uppsättning av begrepp vilket ska förbättra den finansiella rapporteringen. 

 

3.3 Syftet med finansiella rapporter 

 

Barth (2007, s. 8) förklarar att finansiella rapporters syfte är att kunna förse nuvarande och 

potentiella investerare samt kreditgivare med användbar information för att fatta beslut. Likt 

Barth beskriver Gjesdal (1981, s. 208) att finansiella rapporter har som uppgift att tillgodose 

investerares behov eftersom rapporterna ska agera som ett viktigt redskap vid 

investeringsbeslut. I linje med forskarna poängterar IASB (2015, ED p. 1.2) att målet med 

finansiella rapporter är att ge finansiell information om företag, vilket är användbart för 

befintliga och potentiella investerare, långivare och kreditgivare, vilka benämns som de 

primära användarna. IASB poängterar dock att även om målet med finansiella rapporter är att 

tillgodose de primära användarna med information, inkluderas även andra användare. Detta 
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eftersom informationskraven, ställda av de primära användarna, är så pass omfattande att 

informationen även innefattar de krav ställda från övriga användare (IASB 2010, CF p. 

BC1.11). Vidare understryker normgivaren att finansiella rapporter inte kan frambringa all 

relevant information, och poängterar också att användare behöver tillförlita sig till andra 

informationskällor (IASB 2015, ED p. 1.6). Barth (2007, ss. 8-9) hävdar också att syftet med 

finansiell rapportering är att tillgodose informationsbehov hos ett stort spektrum av användare 

för att kunna fatta ekonomiska beslut. 

3.4 Intressentteorin 

 

Under 1930-talet identifierade Adam Smith företags externa intressen som kunder, vilka 

påverkade och innehöll intresse i företag (Key 1999, s. 329). Key (1999, s. 329) hävdar vidare 

att Adam Smiths identifiering ligger till grund till dagens definition av intressenter vilket 

också lett till den etablerade intressentteorin. Genomslaget av teorin skedde dock under 1980-

talet då Freeman publicerade boken Strategic Management: A stakeholder approach (Wicks 

2014, s. 297; Key 1999, s. 319; & Marx & Els 2009, ss. 8-9). Freemans begrepp, intressenter, 

förklarar relationen mellan företag och dess yttre miljö samt sambandet av alla de grupper och 

individer som kan påverka eller kan påverkas av företags agerande (Freeman 2010, s. 25). 

Key (1999, s. 319) anser att Freeman har genomfört den främsta bedriften med utvecklingen 

av intressentteorin. 

 

Sedan Freemans definition har intressentteorin växt i intresse (Kivits 2011, s. 319). Donaldson 

och Preston (1995, s. 65) hävdar att samtliga koncept relaterade till intressentteorin förklaras 

och används på olika sätt genom diversifierade argument. Med detta som bakgrund 

utvecklade Donaldson och Preston (1995, s. 65) intressentteorin och delade in den i tre 

perspektiv, deskriptiv, normativ och instrumentell. Enyinna (2013, s. 81) förklarar att det 

deskriptiva perspektivet försöker fånga det faktiska förhållandet mellan chefer och 

intressenter. Det andra perspektivet, beskrivet av Jones och Wicks (1999, ss. 207-209) 

förklarar hur företag och chefer borde agera mot omvärlden enligt ett normativt synsätt. 

Författarna poängterar vidare att en central roll inom det normativa perspektivet är att företag 

inte endast ska ta sina aktieägare i beaktning, utan även resterande intressenter. Det tredje 

perspektivet, vilket beskrivs av Mainardes, Alves och Raposo (2011, s. 234), beskriver hur 

teorin kan användas för att uppnå resultatmål inom en organisation. 

 

Intressenter har en vital roll i företags beslutsfattande och agerande, vilket är något som 

Carroll (1991, s. 43) poängterar. Carroll beskriver hur intressenter innehar olika intressen, 

legala eller moraliska, och att företag står framför utmaningen angående vilka intressenter 

som ska prioriteras vid beslutsfattande. Eftersom företag integrerar med många intressenter 

tar Carroll (1991, s. 43) upp problemet, hur chefer ska kunna avgränsa intressenters betydelse 

för företaget. Som fortsättning på Freemans arbete under 1980-talet och som även ligger i 

linje med Carrolls problemdiskussion, utvecklade Clarkson (1995, s. 105) en tvådelad 

definition av intressentgrupper, nämligen primära och sekundära. Primära intressentgrupper 

beskriver Clarkson (1995, s. 106) som de grupper ett företag är beroende av för sin fortsatta 

verksamhet. Enligt forskaren innefattar primära intressentgrupper aktieägare, investerare, 

anställda, kunder och leverantörer. Clarkson poängterar att även den offentliga 

intressentgruppen staten och kommuner, vilka tillhandahåller infrastruktur och marknader, 

inkluderas bland primära intressentgrupper. Clarksons tankegång ligger i linje med Carrolls 

argument (1991, s. 43) som konstaterar att det finns hög grad av ömsesidigt beroende mellan 

företag och dess primära intressentgrupper. 
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Sekundära intressentgrupper förklaras som intressenter vilka påverkar eller blir påverkade av 

företag, men är inte delaktiga i några transaktioner och är därmed inte avgörande för företags 

fortsatta överlevnad (Clarkson 1995, s. 107). En liknande förklaring görs av Godos-Diez, 

Fernández-Gago och Cabeza-García (2015, s. 485), vilka redogör att sekundära 

intressentgrupper inte har direkta avtalsförhållanden med företag men påverkar fortfarande 

miljön vilket företag är verksamt i. Forskarna inkluderar offentlig förvaltning och det 

omgivande samhället som sekundära intressentgrupper, medan Clarkson (1995, s. 107) 

utmärker massmedia inom samma kategori. Anledning till Clarksons (1995, s. 107) 

resonemang är att massmedia innehar förmågan att mobilisera allmänhetens åsikter i relation 

till ett företags prestationer. Uppdelningen av primära och sekundära intressentgrupper stöds 

även av Kivits (2011, s. 319), Siriwardhane och Taylor (2014, s. 360) samt Wood (1999, s. 

48), men kritiseras av Pesqueux och Damak-Ayadi (2005, s. 6) som uppfattar begreppet 

sekundära intressenter vagt eftersom det kan innefatta alla som påverkas av ett företag utan att 

någon interaktion sker. 

 

Trots frekvent användning av intressentteorin anser Enyinna (2013, s. 80) att det finns många 

problem gällande Freemans teori samt att aspekter av teorin har blivit ifrågasatta. Key (1999, 

s. 326) riktar kritik mot intressentteorin eftersom forskaren anser att tillräckligt teoretiskt 

innehåll saknas och förhållandet mellan intressenter och företag inte har förklarats med någon 

teoretisk logik. Samtidigt hävdar Pesqueux och Damak-Ayadi (2005, s. 5) att det uppstår 

falska bevis inom intressentteorin i form av maskerade tvetydigheter, vilka kan vilseleda 

analytiker. Forskarna påstår även att begreppet intressenter uppstår som vagt när 

intressentteorin tas ur sitt ursprungliga kulturella sammanhang och appliceras i andra kulturer 

(Pesqueux & Damak-Ayadi 2005, s. 5). 

I kontrast till Donaldson och Prestons (1995, ss. 87-88) normativa förespråkande menar 

Enyinna (2013, s. 80) att intressentteorins normativa status är oklar. Enyinna (2013, s. 80) 

påpekar att problemet ligger i den inneboende tvetydigheten i teorins avsikt vilket i forskarens 

mening innebär att moralaspekten bygger på en filosofisk pragmatism som endast existerar 

hypotetiskt. Detta är således anledningen till varför forskare kan hävda att intressentteorin är 

normativ. Enyinna (2013, s.80) konstaterar dock, trots teorins normativa perspektiv, att teorin 

är långt ifrån etisk. I linje med Enyinnas kritik föreslår Lépineux (2005, ss. 103-104) att 

utveckla intressentteorin med ett nytt sätt att klassificera intressenter, eftersom det enligt 

forskaren uppstår svårigheter att separera intressenter efter olika intressen. Lépineux (2005, s. 

104) menar att de intressen som intressenter representerar är ekonomiska, sociala samt 

moraliska. Forskaren betonar vikten av att beakta organisationer med samhällsintresse som 

primära intressenter, både på nationell och global nivå. 

Oavsett kritiken har intressentteorin blivit accepterad i stor omfattning (Kivits 2011, s. 319) 

och enligt Fassin (2009, s. 114) härstammar teorins framgångar från den kompletterande 

intressentmodellen, vilken åskådliggör ett företags förhållande med sina intressenter. Fassin 

(2009, s. 114) anser att modellen uppvisar tydlighet och enkelhet samtidigt som Jansson 

(2005, s. 1) poängterar att modellens betydelse ligger i att företag fattar beslut för olika 

intressentgrupper, vilket har gett modellen ökad uppmärksamhet. 

3.5 Freemans intressentmodell 

 

Publiceringen av boken Strategic Management: A stakeholder approach inkluderade även 

Freemans intressentmodell som framgår i figur 2 och är en av de mer kända 

intressentmodellerna (Wicks 2014, s. 297; Key 1999, s. 319; Marx & Els 2009, ss. 8-9). 
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Figur 2: Intressentmodellen (Freeman 2010, s. 25) 

 

Modellen skapades ursprungligen på grund av problem med företags hantering av extern 

påverkan och tar hänsyn till individer och grupper vilket påverkar, eller påverkas, av en 

organisations verksamhet (Freeman 2010, s. 24). Enyinna (2013, s. 79) beskriver att 

aktieägarteorin var den teori som ursprungligen beaktades och att investerare var den främsta 

intressentgruppen som företag uppmärksammade. Siriwardhane och Taylor (2014, s. 359) 

påpekar dock, likt Freeman (2010, s. 25) och Tse (2011, s. 59), att organisationer inte bör 

rangordna intressenter. Donaldson och Preston (1995, s. 68) hävdar också att intressenter ej 

bör prioriteras olika. 

 

Freeman (2010, s. 25) påpekar dock att modellen är simplifierad och att intressenter kan delas 

in i ytterligare kategorier. Modellen har enligt Lundahl et al. (1982, s. 19) kritiserats i linje 

med Freemans (2010, s. 25) kommentarer, författarna anser att modellen är för generell, 

schablonmässig och nyanslös. Kritiken har medfört att företag beaktar vitala aspekter, vilket 

enligt forskarna bör ske i varje specifik situation. Dessa aspekter avser exempelvis att 

undersöka vilka intressenterna är, hur inflytelserika de är och vilka intressentkoalitioner som 

existerar. Förfinade, annorlunda och mer nyanserade beskrivningar kring företags intressenter 

är också något som uppstått på grund av kritiken (Lundahl et al. 1982, s. 19). 

 

Mainardes, Alves och Raposo (2011, s. 229) förklarar att Freemans intressentmodell (2010, s. 

25) adderade fler intressenter där företaget eller organisationen blir mittpunkten av flera 

relationer mellan beroende parter. Pilarna i intressentmodellen syftar, enligt Donaldson och 

Preston (1995, s. 68), till den samverkansprocess och den interaktion som finns mellan företag 

och dess intressenter. Detta ligger i linje med Mainardes, Alves och Raposos (2011, s. 229) 

resonemang att företag inte är självförsörjande utan beroende av externa parter och dess 

interaktion med företaget. Även om företagets existens torde upphöra utan intressenter, 



 

 - 20 - 

understryker Ax, Johansson och Kullvén (2015, s. 22) att intressenter också är beroende av 

företaget. 

 

I föreställningsramen finns de intressenter vilka IASB anser att företag bör förmedla 

finansiella rapporter till (IASB 2010, CF p. BC1.5). IASB:s föreställningsram från 1989 

delade in intressenter i sju grupper och förklarades på följande sätt (IASC 1989, CF p. 9): 

 

Investerare: Såväl de som tillhandahåller riskkapital som deras rådgivare är 

intresserade av den risk som en investering medför och den avkastning som 

den ger. De behöver information som underlag för beslut om de skall köpa, 

behålla eller sälja. Aktieägare har dessutom intresse av information som 

hjälper dem att bedöma företagets förmåga att lämna utdelning. 

 

Anställda: Anställda och deras organisationer är intresserade av information 

om arbetsgivarens stabilitet och lönsamhet. De är också̊ intresserade av 

information som ger dem möjlighet att bedöma företagets förmåga att betala 

löner och pensioner samt erbjuda arbetstillfällen. 

 

Långivare: Långivare är intresserade av information som hjälper dem att 

bedöma företagets förmåga att betala räntor och amorteringar vid förfall. 

 

Leverantörer och andra kreditgivare: Leverantörer och andra kreditgivare är 

intresserade av information som ger dem möjlighet att bedöma om de kan få 

betalning för sina utestående fordringar. Dessa kreditgivare är vanligtvis 

intresserade av att bedöma företagets betalningsförmåga under en kortare 

period än långivare, såvida de inte är beroende av att företaget förblir en stor 

kund. 

 

Kunder: Kunder har ett intresse av information om företagets 

fortlevnadsförmåga, särskilt om de har ett långsiktigt samarbete med, eller är 

beroende av, företaget. 

 

Statliga myndigheter: Statliga myndigheter har ett intresse i hur resurser 

utnyttjas och därför av företagens verksamhet. De behöver även information 

för att reglera företagens verksamhet, för att fastställa skattepolitik och för 

statistiska uppgifter, exempelvis BNP. 

 

Samhället i övrigt: Företagen påverkar skilda delar av samhället på en rad olika 

sätt. Företag kan starkt bidra till den lokala samhällsekonomin genom att ge 

arbete åt människor och genom att använda lokala leverantörer. Företagets 

finansiella rapporter utgör en informationskälla för samhället genom att de 

lämnar information om trender och företagets ekonomiska förhållanden samt 

verksamhetsinriktning.  

         (IASC 1989, CF p. 9) 

 

I och med IASB:s och FASB:s samarbete, vilket ledde till nuvarande föreställningsram, 

förändrades fördelningen av intressenter. Föreställningsramen definierar intressenter i primära 

användare, på grund av risken att föreställningsramen annars skulle bli för abstrakt och vag. 

De primära användarna delas istället in i befintliga och potentiella investerare, långivare och 

andra kreditorer (IASB 2010, CF p. BC1.14-1.15). Vid revideringen av nuvarande 
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föreställningsram valde IASB att behålla fördelningen av intressenter (IASB 2015, BC p. 

BC1.13). 

 

Då IASB inte är en vinstdrivande organisation (IFRS 2017a) på samma sätt som ett företag 

torde organisationens intressenter, och således också organisationens intressentmodell, se 

annorlunda ut. Uppsatsen har därav valt att modifiera intressentmodellen för att, på ett mer 

relevant sätt, skildra förhållandet mellan IASB och dess intressenter. 

3.6 Modifierad intressentmodell 

 

Med utgångspunkt i Freemans intressentmodell har en modifierad intressentmodell skapats 

utifrån de intressenter som har skickat in CL till IASB. Modellen har utformats i enlighet med 

Mainardes, Alves och Raposos (2011, s. 229) förklaring kring den centrala organisation, i 

detta fall IASB, som blir mittpunkten av flera relationer mellan beroende parter. Modellen 

avser att ge förståelse för IASB:s relation med sina intressenter. 

 

 
 

Figur 3: Modifierad intressentmodell 

 

Efter analys av samtliga CL skapades fem intressentgrupper utifrån de organisationer vilka 

valt att skicka in CL till IASB. Organisationerna grupperades för att kunna urskilja vilken typ 

av intressen de representerar, vilket gav oss insikt i hur uppdelningen av intressentgrupper 

skulle formas. Likt figur 3 kom CL att delas in i fem olika intressentgrupper: statliga 

organisationer, finansbolag, teknik-, energi- och industriföretag, redovisnings- och 

revisionsorgan samt nationella normgivare. Intressentgrupperna består alltså av flertalet 

intressenter och är grupperingar av de organisationer vilka torde ha ett intresse i IASB:s 

arbete med föreställningsramen. 



 

 - 22 - 

 

3.6.1 Statliga organisationer 

 

De organisationer som verkar direkt under staten eller finansieras av staten hamnar under 

kategorin statliga organisationer. Gemensamt för statliga organisationer inom denna kategori 

är att de agerar som icke-vinstdrivande organisationer och opererar utifrån samhällets behov. 

Förekomsten av olika typer av statliga organisationer har genererat en intressentgrupp 

innehållande två intressenter, nämligen myndigheter och universitet. Intressentgruppen 

innefattar sammanlagt 16 statliga organisationer.  

3.6.2 Finansbolag 

 

Inom kategorin finansbolag innefattas de företag som har en direkt koppling till 

finansmarknaden och innehar finansiella tjänster som huvudområde. Här infaller sedermera de 

företag som förknippas med sparande, finansiering och risktagande. Eftersom finansbolag är 

en relativt bred benämning har intressentgruppen delats in i tre olika intressenter och består av 

24 organisationer. Intressentgruppen finansbolag innehåller intressenterna banker, 

försäkringsbolag och investerare.  

3.6.3 Teknik-, energi- och industriföretag 

 

Organisationer vilka klassificeras som teknikföretag, energiföretag och industriföretag 

representerar studiens bredaste intressentgrupp eftersom den består av en mängd olika företag, 

och således också intressen. Anledningen till att företagen kan samlas i en och samma grupp 

ligger i att samtliga har en koppling till produktion och-/eller tillverkning. Gruppen 

representeras av 17 organisationer. 

3.6.4 Redovisnings- och revisionsorgan 

 

Denna intressentgrupp består av 41 organisationer som aktivt arbetar med redovisning och 

revision och innehar dessa som sina huvudområden. Intressentgruppen består av två 

intressenter, revisionsbolag och revisorsorganisationer. Revisorsorganisationer innefattar 

branschorganisationer, som utgörs av revisorer, och representerar sina medlemmars intressen. 

Organisationerna verkar även för att utveckla redovisning- och revisionsbranschen genom att 

ge medlemmarna tillförlitlig information i form av rekommendationer och utbildning. 

Revisionsbolag arbetar med klientens redovisning, utför revisioner samt erbjuder klienterna 

råd och vägledning inom redovisning och revision. Eftersom båda intressenterna arbetar inom 

redovisning och revision krävs löpande uppdatering kring regelverken för att kunna ge korrekt 

information och tillämpa standarder. 

3.6.5 Nationella normgivare 

 

Den modifierade intressentmodellens femte intressentgrupp benämns som nationella 

normgivare och innehåller 28 organisationer, vilka kategoriseras som intressenten normgivare 

inom redovisning och revision. Normgivarna, likt IASB, arbetar för att skapa och utveckla 

standarder men verkar i kontrast till IASB endast på nationell nivå. En del av intressenterna i 

denna kategori består även av branschorganisationer för normgivare och har som syfte att 

diskutera och utvärdera möjlig implementering av regelverket IFRS. 
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3.7 Ambiguity aversion 

 

Begreppet Ambiguity Aversion (AA) förklaras av Trojani och Vanini (2004, s. 280) som en 

existens av motvilja gentemot tvetydigheter. Vidare beskriver forskarna att tvetydighet kan 

uppstå i situationer där investerare är beroende av flera kriterier gällande sannolikhet för att 

beskriva fördelning av relevanta slumpmässiga variabler. Trojani och Vanini (2004, s. 280) 

poängterar att investerare inte tilltalas av tvetydighet vid kriterier för avkastning på 

genomförd investering. Ett liknande resonemang förs av Muthukrishnan, Wathieu och Xu 

(2009, s. 1933) vilka beskriver osäkerhetsfaktorn vid beslutsfattande där preferensen är det 

kända istället för det okända. Vid motvilja till tvetydighet finns en koppling till psykologiska 

och beteendemässiga faktorer (Trojani & Vanini 2004, s. 280; Muthukrishnan, Wathieu & Xu 

2009, s. 1933; Trautmann, Vieider & Wakker 2008, s. 225), vilket Trojani och Vanini (2004, 

s. 280) utvecklar utifrån ett investerarperspektiv. Författarna demonstrerar vikten av att skilja 

mellan motvilja till tvetydighet och motvilja till risk eftersom investerarnas beteende ter sig 

annorlunda under de båda omständigheterna.           

 

Andra forskare som har studerat motvilja till tvetydighet i investerarens perspektiv är Epstein 

och Schneider (2008, s. 197). De beskriver i sin text hur investerare hanterar osäkerhet i 

information och enligt författarna resulterar osäker information i två primära effekter. Den 

första effekten handlar om investerares reaktion vid mottagande av osäker information. Vid 

tvetydig information reagerar investerare oregelbundet och resulterar i att negativa nyheter 

påverkar beslut i högre grad än positiva nyheter (Epstein & Schneider, s. 198). Om tvetydig 

information förmedlar goda nyheter är den största oron att informationen är opålitlig, 

samtidigt som sämsta scenariot vid dåliga nyheter är att informationen är tillförlitlig. Epstein 

och Schneider (2008, s. 198) förklarar att den andra effekten inträffar innan informationen 

kommunicerats och behandlar kvaliteten på den information investeraren erhåller. De 

investerare som förutspått låg grad av informationskvalitet kommer med största sannolikhet 

inte vilja investera i företag med dessa egenskaper. Epstein och Schneider (2008, s. 197) 

poängterar dock att det råder svårigheter med bedömning och förutsägelser gällande kvalitet.  

  

Trautmann, Vieider och Wakker (2008, s. 225) skriver i sin text om Fear of Negative 

Evaluation (FNE), vilket innebär rädslan för negativ bedömning från andra. Rädslan ökar 

sedermera motviljan till tvetydighet (Trautmann, Vieider & Wakker 2008, s. 225). Forskarna 

konstaterar att FNE och motvilja till tvetydighet styrs av sociala faktorer, exempelvis 

uppfattningen av att andra innehar högre kompetens. Om människor väljer ett tvetydigt 

alternativ och genererar ett svagt resultat uppstår rädslan för kritik från andra (Trautmann, 

Vieider & Wakker 2008, ss. 225-226). En yrkesgrupp som hanterar konstant kritik från andra 

och hanterar tvetydigheter är revisorer (Bigus 2012, s. 23).  

   

Forskaren Bigus (2012, s. 24) har i sin artikel analyserat motvilja till tvetydighet utifrån 

revisorns perspektiv och hur det påverkar dennes noggrannhet. Eftersom det är vagt definierat 

hur omfattande en revisors ansvar är samt graden av noggrannhet i revisorns arbete, uppstår 

en osäkerhet om sannolikheten att agera vårdslöst och oansvarsfullt (Bigus 2012, s. 24). Till 

följd av osäkerheten har Bigus (2012, s. 24) analys framställt två kategorier, varav den första 

handlar om revisorn inte lyckas upptäcka möjliga fel i de finansiella rapporterna och den 

andra berör sannolikheten att en domstol skulle finna revisorns agerande oaktsamt. Analysen 

om tvetydighet i revisorns agerande har därefter mynnat ut i två olika konsekvenser, 

pessimism och sannolikhetsbaserad okänslighet. Om revisorn innehar en pessimistisk 

inställning betyder det att revisorn överskattar sannolikheten att denne skulle ses skyldig till 

oaktsamhet. Det vill säga att revisorn kalkylerar för värsta tänkbara scenariot, vilket innefattar 
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skadeersättning till tredje man (Bigus 2012, s. 24). Forskaren förklarar vidare att 

sannolikhetsbaserad okänslighet innebär att revisorn delvis har insikten att skada redan skett, 

oavsett graden av noggrannhet. De två konsekvenserna i revisorns beteende medför 

marginella fördelar i noggrannheten, men kan uppfattas som delvis meningslösa. Vid en 

pessimistisk inställning förbättras revisorns incitament till att sköta redovisningen korrekt 

samtidigt som sannolikhetsbaserad okänslighet minskar revisorns incitament eftersom 

marginalnyttan upplevs lägre (Bigus 2012, s. 24).                   

 

Forskning har bevisat att revisorer ställs inför kognitiva begränsningar (Joyce & Biddle 1981, 

s. 121; Hoffman & Patton 1997, s. 229) då revisorer i många fall har benägenhet att öka 

graden av noggrannhet när de konfronteras med tvetydig revisionsgranskning (Nelson & 

Kinney 1997, s. 258; Zimbelman & Waller 1999, s. 135). Nelson och Kinney (1997, s. 257) 

menar på att anledningen är att den exakta sannolikheten sällan är känd i praktiken och därav 

tampas revisorer dagligen med tvetydigheter. Dessutom förklarar Bigus (2012, s. 41) att 

redovisningsstandarder inte är exakt definierade, vilket leder till att domstolar ofta fattar 

beslut i efterhand, med noggrannhetsgraden som grund. Följaktligen medför vaga standarder 

ännu en ökad grad av osäkerhet för revisorerna (Bigus 2012, s. 41). 

3.8 Predictive ability criterion 

 

Beaver, Kennelly och Voss (1968, s. 675) diskuterade problematiken kring värdering inom 

redovisning och poängterade att användandet av olika värderingsmetoder skapar svårigheter 

för både revisorer och investerare. Då det finns ett intresse hos investerare att kunna förutspå 

framtida investeringar betonar Beaver, Kennelly och Voss (1968 s. 675) att den 

värderingsmetod med bäst förmåga att förutspå framtiden uppfyller investerares syfte bäst. Ett 

kriterium som forskarna förespråkar är Predictive Ability Criterion (PAC) vilket indikerar att 

lägsta möjliga felmarginal genererar den mest betydelsefulla data för investerare (Ashton 

1974, s. 720; Beaver, Kennelly & Voss 1968, s. 676).  

 

PAC bekräftar att felmarginalen kommer att öka om det skulle uppenbara sig faktorer vilka är 

svåra att förutse (Ashton 1974, s. 720; Beaver, Kenelly & Voss 1968, s. 680). Sambandet 

mellan förmågan att förutse en händelse och faktiskt fatta ett beslut blir påtagligt enligt 

Beaver, Kennelly och Voss (1968, s. 680). Författarna menar på att en förutsägelse kan ske 

utan att beslut fattas, men för att beslut ska kunna tas krävs någon form av förutsägelse eller 

prognos. En liknande tankegång förs av Ashton (1974, s. 719) som påvisar flertalet modeller 

vilka kan förbättra prognoserna och därmed ge förutsättningar till bättre beslut. Argumenten 

kring PAC stöds av Ketz (1978, s. 274) då forskaren påvisar att kriteriet är det bäst använda 

verktyget i praktiken och kan appliceras i olika sammanhang. Även Lorek och Willinger 

(2006, s. 2) betonar vikten av PAC och förespråkar fortsatt användning av kriteriet inom 

finansiellt baserad forskning. Beaver, Kennelly och Voss (1968, s. 683) påpekar dock att 

möjligheten existerar för uppkomst av ett mer precist kriterium, vilket kan förenkla 

problematiken kring värderingsmetoder och ge bättre förutsägelser för framtida investeringar. 
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4 Empiri 

4.1 Indelning av CL utifrån modifierad intressentmodell 

 

De CL som granskats har delats in i fem olika intressentgrupper, vilka består av elva stycken 

intressenter. Totalt har 126 CL granskats och fördelats enligt tabellen nedan (indelning av 

respondenter visas i bilaga 1). 

 

 
Tabell 1: Fördelning av intressenter utifrån modifierad intressentmodell. 

 

Indelningen har gjorts i enlighet med den modifierade intressentmodellen och har resulterat i 

att samtliga intressentkategorier anses ha tillräckligt många respondenter för att kunna ge en 

korrekt bild av intressenternas attityder. 

4.2 Skulddefinitionen i sin helhet 

 

Med IASB:s förslag på ny föreställningsram är det vissa kriterier som försvinner och vissa 

som tillkommer. Tabell 2 nedan visar den nuvarande skulddefinitionen samt förslaget på en 

ny sådan. 

 

 Nuvarande definition Reviderad definition 

Område IASB:s föreställningsram 2010 p. 4.4 IASB:s ED 2015 p. 4.4 

Skuld En skuld är en befintlig förpliktelse för företaget 

till följd av inträffade händelser, vilka förväntas 

ge upphov till ett utflöde från företaget av 

resurser som innefattar ekonomiska fördelar.   

En skuld är en befintlig förpliktelse för 

företaget att överföra en ekonomisk resurs 

som en följd av inträffade händelser.   

  

Ekonomisk 

resurs 

(Nuvarande definition finns inte) En ekonomisk resurs är en rättighet som 

innehar potentialen att producera ekonomiska 

fördelar. 

Tabell 2: Nuvarande och reviderad skulddefinition 
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Den tydligaste korrigeringen som IASB (2015, BC p. 4.46) gör gällande nuvarande definition 

är borttagningen av sannolikhetskriteriet: förväntat utflöde av ekonomiska fördelar. IASB 

poängterar att sannolikhetskriteriet istället kommer att användas vid recognition (IASB 2015, 

ED p. 5.17). Skulddefinitionen ersätts istället med: överföra en ekonomisk resurs. Denna 

ersättning förklaras med vägledningen att en förpliktelse att överföra en ekonomisk resurs 

måste ha potentialen att kräva att ett företag överför en ekonomisk resurs till ett annat företag 

(IASB 2015, BC p. 4.46). Vidare förändrar även IASB benämningen: resurser som innefattar 

ekonomiska fördelar och ersätter den istället med termen: ekonomiska resurser (2015, BC p. 

4.46). 

 

För att tydliggöra och skapa en bättre förståelse för intressenternas attityder har revideringen 

av skulddefinitionen delats in i fem delar när CL analyserats:  

 

1. Förpliktelse att överföra en ekonomisk resurs 

2. Befintlig förpliktelse 

3. Ingen praktisk förmåga att undvika överföring 

4. Tidigare händelser 

5. Borttagning av sannolikhetskriteriet 

4.2.1 Intressenternas övergripande attityder till skulddefinitionen 

 

I Tabell 3 illustreras intressentgrupperna och intressenternas övergripande attityder till 

revideringen av skulddefinitionen. Tabellen är indelad i de som delar IASB:s uppfattning och 

de som motsätter sig deras förslag. Utifrån tabell 3 kan det avläsas att en majoritet delar 

IASB:s uppfattning om revideringen av skulddefinitionen. 90 av totalt 126 respondenter delar 

IASB:s åsikt samtidigt som 36 respondenter inte instämmer med IASB:s revidering. Tabellen 

visar en relativt jämn fördelning mellan intressentgrupperna. 

 

 
Tabell 3: Intressenternas attityder till skulddefinitionen i sin helhet. 

 



 

 - 27 - 

Beaktande har tagits vid analysen av CL att respondenter som delar IASB:s uppfattning 

angående skulddefinitionen på ett övergripande sätt, fortfarande kan rikta kritik mot vissa 

delar av skulddefinitionen. Detta samtidigt som de intressenter som inte delar den 

övergripande revideringen kan instämma med vissa delar av definitionen. 

4.2.1.1 Statliga organisationer 

 

Inom statliga organisationer är det en majoritet av respondenterna som har en positiv attityd 

till revideringen av skulddefinitionen i dess helhet. Tolv av totalt 16 (75 %) delar IASB:s 

uppfattning, och är fördelat procentuellt lika mellan de båda intressenterna.  

4.2.1.2 Finansbolag 

 

Finansbolagen representeras av banker, försäkringsbolag och investerare, och är den grupp 

där flest respondenters övergripande attityder inte överensstämmer med IASB:s. Tio av 24  

(42 %) respondenter delar inte IASB:s uppfattning, representerat enligt följande; 58 % banker, 

20 % försäkringsbolag och 29 % investerare. Banker är också den intressent vilken, i störst 

omfattning av alla intressenter, inte håller med IASB. Detta samtidigt som försäkringsbolag är 

den intressent som till största delen delar IASB:s uppfattning. 

 

European Banking Federation (EBF) poängterar bland annat att den reviderade definitionen 

av skulder måste testas i en mängd olika situationer och att en analys av resultatet är 

nödvändig. Resultatet ska sedan visa om revideringen är en förbättring eller inte. Detta är 

också något som flera andra respondenter nämnt i sina kommentarer. 

4.2.1.3 Teknik-, energi- och industriföretag 

 

En majoritet i form av 60 % av teknikföretagen, 75 % av energiföretagen och 50 % av 

industriföretagen visar på positiva övergripande attityder till skulddefinitionen. Detta innebär 

att elva av totalt 17 (65 %) respondenter i intressentgruppen delar IASB:s förslag på reviderad 

skulddefinition. 

4.2.1.4 Redovisnings- och revisionsorgan 

 

I intressentgruppen redovisnings- och revisionsorgan har 31 av totalt 41 respondenter positiva 

övergripande attityder till revideringen. Detta motsvarar 76 %, där sex av åtta (75 %) 

revisionsbolag och 25 av 33 (76 %) revisorsorganisationer delar IASB uppfattning. 

 

KPMG IFRG Limited (KPMG), som övergripande inte håller med IASB, kommenterar 

att skulddefinitionen inte är tillräckligt utvecklad och att det krävs fortsatt arbete. De ger flera 

exempel på problem som kan uppstå med den nya definitionen, däribland bankavgifter och 

problem med rörlig ersättning som är kopplad till köparens framtida verksamhet. 

 

American Accounting Association (AAA) är också en respondent som inte delar IASB:s 

uppfattning och hävdar att den nya definitionen orsakar problem för investerare när det gäller 

skillnaden mellan eget kapital och skulder. AAA:s argument stöds av forskning som bland 

annat visar att investerare uppfattar aktierelaterade ersättningar som en kostnad för företaget 

vilket, enligt AAA, skulle bli problematiskt med den nya definitionen.  

 

Flertalet respondenters kommentarer behandlar punkt 4.25 i ED, där många inte delar IASB:s 
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uppfattning om att skulddefinitionen speglas av tillgångsdefinitionen på det sätt den bör. The 

Zambia Institute of Chartered Accountants och Moore Stephens LLP, vilka är två 

revisorsorganisationer, har dock en motsatt uppfattning och menar att definitionerna speglas 

på ett korrekt sätt. 

4.2.1.5 Nationella normgivare 

 

De nationella normgivarna består enbart av intressenten normgivare inom redovisning och 

revision och är samtidigt den grupp där den största andelen respondenter uppvisar 

övergripande attityder i linje med IASB. Intressentgruppen består av totalt 28 respondenter 

där 79 % delar IASB:s uppfattning angående skulddefinitionen. 

4.3 Förpliktelse att överföra en ekonomisk resurs 

 

En förpliktelse att överföra en ekonomisk resurs måste enligt IASB (2015, ED p. 4.27) ha 

potentialen att kräva att ett företag överför en ekonomisk resurs till ett annat företag. IASB 

(2015, ED p. 4.27) poängterar att kravet att överföra en ekonomisk resurs inte behöver vara 

säkert eller ens sannolikt, men att det däremot måste existera en förpliktelse. Dessutom 

behöver det finnas minst en omständighet som kan kräva att ett företag överför en ekonomisk 

resurs (IASB 2015, ED p. 4.27). IASB (2015, ED p. 4.27) exemplifierar detta genom att ett 

företag kan tvingas vara beredd att överföra en ekonomisk resurs ifall en osäker framtida 

händelse skulle inträffa. Förpliktelser att överföra en ekonomisk resurs innefattar 

kontantbetalning, överlåtelse av andra tillgångar, utbyte av ekonomiska resurser med annan 

part på ogynnsamma villkor, tillhandahållande av tjänster samt utfärdande av annan 

förpliktelse som kan tvinga företaget att överföra en ekonomisk resurs (IASB 2015, ED p. 

4.28). 

Enligt IASB (2015, ED p. 4.30) klassificeras inte en fordran på det egna kapitalet, med andra 

ord aktieinnehavet, som en förpliktelse att överföra en ekonomisk resurs. Detta medför att en 

fordran inte heller utgör en ekonomisk resurs för utgivaren. Ett företag kan därmed ha en 

förpliktelse att överföra egna aktier till en annan part, men förpliktelsen innebär ingen 

överföring av en ekonomisk resurs och således heller ingen skuld (IASB 2015, ED p. 4.30). 

4.3.1 Intressenternas attityder till förpliktelse att överföra en ekonomisk resurs 

 

Tabell 4 visar på attityder till kriteriet förpliktelse att överföra en ekonomisk resurs och hur 

stor andel som delar IASB:s uppfattning. I tabellen går det att utläsa att alla intressentgrupper 

delar IASB:s uppfattning. Det finns dock en stor skillnad mellan vissa intressenter, där 

revisionsbolag instämmer till 88 % och banker till 42 %. 
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Tabell 4: Intressenternas attityder till förpliktelse att överföra en ekonomisk resurs. 

4.3.1.1 Statliga organisationer 

 

Inom intressentgruppen statliga organisationer och dess båda intressenter delar en majoritet 

om 75 % IASB:s uppfattning gällande förpliktelse att överföra en ekonomisk resurs. Förutom 

den procentuella fördelningen visar tabell 4 att endast två av myndigheterna och två av 

universiteten motsätter sig IASB:s förslag angående denna del av skulddefinitionen. 

 

När IASB publicerade sitt DP 2013 påpekade European Insurance and Occupational Pensions 

Authority (EIOPA) att det skulle krävas ytterligare vägledning som förklarar innebörden av 

termen ekonomisk resurs. Enligt EIOPA har IASB lyckats med vägledningen i den reviderade 

föreställningsramen, vilket medfört att respondenten delar IASB:s uppfattning. Även 

International Organization of Securities Commissions (IOSCO) instämmer med ovanstående 

förslag, men poängterar att även ett företags egna aktier borde inkluderas i definitionen av en 

ekonomisk resurs. IOSCO hävdar att exkluderingen av egna företagsaktier medför en 

motsättning till vissa standarder och tills detta har utretts anser respondenten att paragrafen 

avseende egna företagsaktier bör exkluderas. I linje med IOSCO, trots sin delade uppfattning, 

anser Group of Brazilian Academics att paragrafen om egna företagsaktier bör förtydligas 

genom att radera den sista meningen och tillföra annan vägledning. 

 

Av de myndigheter och universitet som motsätter sig IASB:s förslag ges ingen direkt 

förklaring, men eftersom de motsätter sig den nya skulddefinitionen överlag görs antagandet 

att de inte delar IASB:s uppfattning avseende förpliktelse att överföra en ekonomisk resurs. 

4.3.1.2 Finansbolag 

 

Finansbolag är den intressentgrupp som instämmer minst, då en knapp majoritet om 54 % 

delar åsikt med IASB. Mellan intressenterna existerar skilda uppfattningar då majoriteten av 

försäkringsbolagen och investerarna är positiva, samtidigt som mer än hälften av bankerna är 

negativt inställda. Av bankerna är det främst Australia and New Zealand Banking Group 

Limited (ANZBG) som uttrycker en oro över hur framtida utflöden av ekonomiska resurser, 

vilka härstammar från framtida förpliktelser, ska behandlas. I kontrast framhäver City Group 
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P.L.C. (CG) positiv kritik gällande skulddefinitionen angående utflödet av ekonomiska 

resurser. CG anser att alla de finansiella elementen bör benämnas som ekonomiska resurser, 

vilket skulle medföra konsekventa definitioner. 

 

Ingen av respondenterna inom intressenten investerare uttrycker sig angående kriteriet 

förpliktelse att överföra en ekonomisk resurs, till skillnad från försäkringsbolag. Ett 

försäkringsbolag som är positiva är Insurance Europe (IE) som i synnerhet delar IASB:s 

uppfattning inom detta område. Respondenten belyser att IASB har förbättrat definitionen av 

både tillgångar och skulder genom borttagningen av kapabel att producera ekonomiska 

fördelar. Denna tankegång delas inte av International Actuarial Association (IAA), som 

argumenterar för att skulddefinitionen borde fokusera på överföring av kontroll istället för 

överföring av ekonomisk resurs. IAA menar på att definitionen av en ekonomisk resurs inte 

innehåller någon indikation vem som får rättigheten att tillgodoföra sig resursen. Dessutom 

påpekar respondenten att frasen överföring av ekonomisk resurs inte innebär någon överföring 

av rättigheten, därmed heller ingen överföring av kontroll. 

4.3.1.3 Teknik-, energi- och industriföretag 

 

Inom teknik-, energi- och industriföretagen finns en positiv attityd till förpliktelse att överföra 

en ekonomisk resurs med en majoritet om 65 %. Inom intressentgruppen instämmer 

industriföretagen procentuellt minst (50 %). Gemensamt för alla intressenter i denna 

intressentgrupp är att två respondenter från varje intressent uppvisar negativa attityder. 

 

Inom denna intressentgrupp har tre respondenter, Edison Electric Institute (EEI), American 

Gas Association (AGA) och National Association of Water Companies (NAWC), valt att 

skicka in ett gemensamt CL med samstämmiga attityder. Trots deras positiva attityd 

diskuterar de tre företagen i linje med ANZBG angående behandling av framtida utflöden av 

ekonomiska resurser. Respondenterna poängterar att om en förpliktelse att överföra en 

ekonomisk resurs ska inkluderas i de finansiella rapporterna bör hänsyn tas till framtida 

kassaflöden. Med detta som argument anser de att graden av säkerhet för utflöden av 

ekonomiska resurser bör behandlas i recognitionskriterierna. Även Repsol instämmer med 

IASB men påpekar att formuleringen potentialen att kräva att ett företag överför en 

ekonomisk resurs till ett annat företag behöver utvecklas för att inga missförstånd ska ske. 

 

British American Tobacco (BAT) är ett av de företag som inte delar IASB:s uppfattning och 

motsätter sig att ett företag ska recognisera alla potentiella skulder. Enligt IASB blir ett 

företags förpliktelser ofullständiga om inte alla potentiella skulder recogniseras. Här tycker 

respondenten att någon form av tröskel krävs för att endast recognisera de skulder som 

troligtvis kommer att resultera i ett utflöde av ekonomiska resurser. Trots sitt instämmande 

med IASB, förs ett liknande argument av Accounting and Financial Reporting Daimler Group 

(FAG). FAG finner det opraktiskt att utreda varje situation som innehåller en omständighet 

vilken kan kräva att ett företag behöver överföra en ekonomisk resurs. Respondenten föreslår 

att IASB bör klargöra att alla omständigheter som kan leda till ett utflöde av resurser bör 

innehålla någon form av ekonomisk substans för att godkännas. 

4.3.1.4 Redovisnings- och revisionsorgan 

 

Bland redovisnings- och revisionsorganen delas IASB:s uppfattning till 80 % varav endast ett 

revisionsbolag motsätter sig förslaget. Inom revisorsorganisationerna instämmer 26 av totalt 

33 respondenter (79 %), vilket speglar intressentgruppens attityd i helhet. 
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Det revisionsbolag som inte delar IASB:s uppfattning är KPMG, men respondenten ger inte 

någon konkret motivering till varför. Både Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL) och 

PwC stödjer förslaget men ger sina synpunkter på vad som kan förbättras. DTTL påpekar att 

denna del av skulddefinitionen fastställer principen om förpliktelser och föreslår att IASB bör 

skilja på formella och informella förpliktelser. Revisionsbolaget exemplifierar detta genom att 

påpeka att en försäkringspolicy är en formell förpliktelse medan ett rekommendationsbrev till 

ett dotterbolag inte innehar samma karaktär. PwC poängterar dock att definitionen bör 

inkludera förpliktelser som innebär att inte göra något alls, exempelvis konkurrenskontrakt, 

vilket även kan resultera i överföring av ekonomisk resurs.     

   

The Institute of Certified Public Accountants in Ireland uttrycker en positiv attityd angående 

begreppet ekonomisk resurs och understryker att förslaget omfattar alla resurser, inte bara 

materiella objekt. Däremot är Color Accounting International negativt inställda och vill helst 

radera delen om överföring av ekonomisk resurs eller flytta termen till recognitionskriterierna. 

Negativ kritik riktas även från Certified Practising Accountants Australia (CPAA) och vilka 

instämmer med de statliga organisationerna angående egna företagsaktier. CPAA hävdar att 

exkluderingen av egna företagsaktier, inom ekonomiska resurser, frångår IAS 32 samtidigt 

som AAA anser att definitionen blir för begränsad. Institute of Certified Public Accountants 

in Israel delar inte heller IASB:s uppfattning då de vill ha klarhet i samspelet mellan 

förpliktelse att överföra en ekonomisk resurs och ingen praktiskt förmåga att undvika 

överföring, eftersom de enligt respondenten uppfattas motsägelsefulla. 

4.3.1.5 Nationella normgivare 

 

Av de nationella normgivarna delar 22 av totalt 28 (79 %) IASB:s uppfattning avseende 

förpliktelse att överföra en ekonomisk resurs. The Singapore Accounting Standard Council 

(SASC) stödjer att IASB väljer att fokusera på en ekonomisk resurs istället för att lägga fokus 

på ett utflöde av ekonomiska fördelar. Uppfattningen delas av New Zealand Accounting 

Standards Board (NZASB) som anser att den föreslagna skulddefinitionen har förbättrats, 

speciellt vad gäller att fokusera på överföring av en ekonomisk resurs. Polish Accounting 

Standards Committee (PASC) visar också en positiv attityd men vill se samma inkludering 

som PwC, att konkurrenskontrakt även omfattas av en förpliktelse att överföra en ekonomisk 

resurs. 

 

Accounting Standards Committee of Germany (ASCG) är missnöjda med IASB:s förslag och 

hävdar att termen förpliktelse att överföra är överflödig och kan misstolkas. ASCG menar att 

den rättsliga innebörden av begreppet förpliktelse är en handling eller ett agerande som 

företaget är skyldigt att vidta och därmed bör hela paragraf 4.27 exkluderas eftersom den kan 

framstå som missvisande. Kritiken framhävs också av Asian-Oceanian Standard-Setters 

Group (AOSSG) och Israel Accounting Standards Board (Israel ASB) vilka, liksom CPAA, 

anser att exkluderingen av egna företagsaktier står i kontrast till IAS 32. AOSSG påpekar 

vikten av att ISAB bibehåller överensstämmelsen mellan föreställningsramen och standarder i 

så hög grad som möjligt. 

4.4 Befintlig förpliktelse 

 

Den reviderade skulddefinitionen, likt nuvarande, består delvis av befintlig förpliktelse (IASB 

2015, ED s. 13). IASB (2015, ED p. 4.31) tydliggör att ett företag har en befintlig förpliktelse 

att överföra en ekonomisk resurs om två förhållanden uppfylls. Dessa innebär att ett företag 
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inte har någon praktisk förmåga att undvika överföringen samt att förpliktelsen har uppstått på 

grund av tidigare händelser. 

4.4.1 Intressenternas attityder till befintlig förpliktelse 

 

Tabellen över befintlig förpliktelse visar att totalt 67 % av intressenterna delar IASB:s 

uppfattning. Fyra av intressentgrupperna uppvisar ett mönster där statliga organisationer och 

nationella normgivare har en jämn procentuell fördelning, vilket även syns mellan teknik-, 

energi- och industriföretag samt redovisnings- och revisionsorgan. Intressentgruppen 

finansbolag skiljer sig gentemot de andra intressentgrupperna på grund av att intressenternas 

attityder skiljer sig markant, speciellt mellan banker och försäkringsbolag. Banker är den 

intressent som instämmer minst procentuellt sett medan samtliga försäkringsbolag delar 

IASB:s uppfattning. 

 

 
Tabell 5: Intressenternas attityder till befintlig förpliktelse. 

4.4.1.1 Statliga organisationer 

 

I intressentgruppen statliga organisationer uppvisar tio av totalt 16 respondenter positiva 

attityder till revideringen. Fördelningen mellan myndigheterna och universiteten är jämn med 

fem (63 %) respondenter som delar IASB:s uppfattning och tre (37 %) som inte delar 

uppfattningen. 

 

European Securities Markets Authority (ESMA) är en av flera respondenter som instämmer 

med IASB angående kriteriet befintlig förpliktelse, men föreslår särskilda förtydliganden till 

vägledningen för att göra konsekvenserna av den ändrade definitionen tydligare. 

Respondenten belyser också behovet av klarare vägledning vid användandet av individuella 

standarder. Financial Reporting Council (FRC) är också en respondent som poängterar att 

ytterligare vägledning bör finnas och att denna ska hjälpa till i utvecklingen av befintlig 

förpliktelse. Överlag är dock FRC nöjda med IASB:s framtagande och anser att det utgör en 

bra grund för fortsatt arbete. IOSCO, vilka uppvisar en positiv attityd gentemot kriteriet, 

kommenterar att de håller med om att en befintlig förpliktelse är en skuld, men 
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medlemsorganisationerna i IOSCO nämner att vissa skulder möjligtvis inte uppfyller kriteriets 

olika delar. Myndigheten säger också att deras medlemmar anser att det är oklart hur kriteriets 

olika delar påverkar varandra. 

 

Securities and Exchange Board of India (SEBI) är en av de myndigheter som motsätter sig 

IASB:s förslag angående befintlig förpliktelse. Respondenten hävdar att kriteriet, som 

innefattar praktiskt förmåga att undvika överföring, strider mot sättet hur finansiella 

instrument behandlas i praktiken. SEBI påstår också att den reviderade beskrivningen av en 

befintlig förpliktelse inte ger någon ytterligare hjälp med att lösa problematiken kring 

finansiella instrument. 

 

En majoritet av universiteten uttrycker explicit att de delar IASB:s uppfattning av kriteriet, 

dock saknas det motiveringar i de flesta kommentarerna till varför universiteten tycker detta. 

Vrije Universiteit Amsterdam (VUA) är en respondent vars attityd tolkats i linje med IASB, 

men respondenten belyser att vissa delar av kriteriet bör exkluderas samt att en förbättrad 

vägledning gällande ordet befintlig bör implementeras. 

4.4.1.2 Finansbolag 

 

Av finansbolagen är det 13 av 24 (54 %) respondenter vars kommentarer har tolkats som 

positiva till förslaget gällande befintlig förpliktelse. Denna intressentgrupp är den som 

uppvisar störst oenighet med IASB. Anmärkningsvärt är att skillnaderna mellan intressenterna 

är stor, då 33 % av bankerna, 100 % av försäkringsbolagen och 57 % av investerarna 

framhåller en positiv attityd. 

 

En majoritet av bankerna delar inte IASB:s uppfattning, och är samtidigt den intressent som i 

enskilt störst utsträckning visar negativa attityder gentemot kriteriet. ANZBG nämner bland 

annat att de inte delar IASB:s uppfattning angående befintlig förpliktelse, med tillhörande 

vägledning, på grund av att den inte skapar en tillräckligt tydlig åtskillnad mellan kriteriets 

olika delar. I linje med denna problematik kritiserar även French Banking Federation (FBF) 

kriteriet och hävdar att det är otydligt var tröskeln finns mellan kriteriets två delar, ingen 

praktiskt förmåga och inträffad händelse. The Hong Kong Association of Banks (HKAB) är 

en av få banker som visar en positiv attityd gentemot kriteriet, men hävdar samtidigt att 

skulddefinitionen i sin helhet bör beaktas i IASB:s projekt med IAS 37 eftersom HKAB anser 

att denna är ofullständig. 

 

Av försäkringsbolag är det fem av fem (100 %) som förmedlar positiva kommentarer 

angående kriteriet och är samtidigt den intressent som uppvisar tydligast enighet med IASB. 

Majoriteten av försäkringsbolagen nämner att de är positiva till kriteriet, men ger inte en 

förklaring till varför. 

 

Fyra av sju (57 %) investerare delar IASB:s uppfattning och är efter intressenten banker den 

intressent som procentuellt förmedlar flest negativa kommentarer angående kriteriet befintlig 

förpliktelse. The Association for Financial Markets in Europe (AFME) är en av de 

respondenter som har en negativ attityd och nämner att vissa delar av kriteriet, som enligt 

AFME är ämnat för bankavgifter, bör hanteras i specifika standarder istället för i 

föreställningsramen. I linje med HKAB kommenterar International Swaps and Derivatives 

Association att skulddefinitionen i allmänhet och kriteriet befintlig förpliktelse i synnerhet, 

kan hjälpa till där vägledningen i IAS 37 brister. 
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4.4.1.3 Teknik-, energi- och industriföretag 

 

Denna intressentgrupp består av totalt 17 respondenter, där 13 (76 %) av dessa uppvisar 

attityder i linje med IASB. Fyra av fem (80 %) teknikbolag, sex av åtta (75 %) energibolag 

och tre av fyra (75 %) industriföretag delar den uppfattning angående kriteriet befintlig 

förpliktelse som IASB förmedlat i sitt ED.  

 

En majoritet av teknikföretagen förmedlar positiva kommentarer i sina CL. En av dessa 

respondenter är Huawei Global Finance Limited (HGF) som nämner att de särskilt välkomnar 

förbättringen av vägledning där IAS 37 uppfattas som otydlig. I likhet med teknikföretagen är 

även en hög andel av energiföretagen positiva till kriteriet. Repsol, vilket är ett av dessa 

energiföretag, har en positiv attityd angående kriteriet men nämner att det krävs en utarbetad 

vägledning för hur kriteriet ska tolkas. Respondenten poängterar också att det bör göras en 

omfattande översyn hur den föreslagna definitionen interagerar med IAS 37. En annan 

respondent som representerar energiföretagen är Petrobras, vilka är negativa till kriteriet. De 

belyser, precis som flera andra respondenter, att kriteriet med tillhörande vägledning är 

otillräckligt. En stor del av industriföretagen uppvisar positiva attityder gentemot kriteriet, där 

flera respondenter yttrar positiva kommentarer angående inkluderingen av informell 

förpliktelse. 

4.4.1.4 Redovisnings- och revisionsorgan 

 

Intressentgruppen redovisnings- och revisionsorgan består av totalt 41 respondenter, varav 31 

(76 %) har en positiv attityd. Intressenterna i gruppen har en procentuell jämn fördelning med 

75 % för revisionsbolag respektive 76 % för revisorsorganisationer, vilka delar IASB:s 

uppfattning. 

 

Övergripande instämmer en majoritet av revisionsbolagen med IASB angående kriteriet, och 

de flesta av respondenterna förklarar och argumenterar också utförligt i sina kommentarer. 

Grant Thornton International Ltds (GT) attityd har tolkats som positiv, men de är samtidigt en 

av flera respondenter som poängterar att inträffad händelse finns dels i själva 

skulddefinitionen, dels också som en del i kriteriet befintlig förpliktelse. GT föreslår att 

inträffad händelse bör exkluderas från skulddefinitionen, för att endast vara en del i kriteriet 

befintlig förpliktelse. Ytterligare en punkt som är återkommande i respondenternas 

kommentarer är att delarna i kriteriet bör byta plats. En av dessa respondenter är DTTL som 

menar att paragraf 4.31b bör byta plats med 4.31a. DTTL anser att delarna i kriteriet kan 

komma att prioriteras och tolkas i annan ordning än vad IASB avsett. En av två respondenter 

som förmedlar en negativ attityd är PwC, vilka bland annat poängterar att begreppet befintlig 

är överflödig. Detta då PwC anser att alla förpliktelser härrör från tidigare händelser.  

 

Av revisorsorganisationerna tolkas också en majoritet av respondenternas kommentarer som 

positiva. Flera revisionsorganisationer, som övergripande håller med om kriteriet, anser att 

paragraferna 4.31 till 4.39 är svårtolkade. CFA Society of the UK och The Association of 

Chartered Certified Accountants framhäver specifikt kritik mot att delen ingen praktiskt 

förmåga att undvika överföring är svår att tolka. 

4.4.1.5 Nationella normgivare 
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I intressentgruppen nationella normgivare uppvisar 18 av 28 (64 %) positiva attityder till 

kriteriet. Likt många revisionsbolag och revisorsorganisationer poängterar flera respondenter i 

denna intressentgrupp att paragraferna kopplade till befintlig förpliktelse är alldeles för 

svårtolkade, däribland China Accounting Standards Committee och Organismo Italiano di 

Contabilità. PASC kommenterar, precis som PwC, att begreppet befintlig bör exkluderas 

eftersom den anses vara överflödig. Vidare uttalar sig många respondenter i linje med Hong 

Kong Institute of Certified Public Accountants (HKICPA), att kriteriet kan komma att bli 

problematiskt då det kan tolkas på flera olika sätt. HKICPA framhåller att de framförallt har 

allvarliga farhågor om vad ingen praktisk förmåga att undvika överföring innebär i praktiken 

och hur det är tänkt att skilja sig från kraven i IAS 37. 

4.5 Ingen praktisk förmåga att undvika överföring 

 

Ett företag har ingen praktisk förmåga att undvika en överföring om den är rättsligt bindande, 

eller om någon åtgärd att undvika överföringen skulle orsaka betydande störningar i 

verksamheten eller om det skulle medföra ekonomiska konsekvenser betydligt mer 

ogynnsamma än överföringen i sig (IASB 2015, ED p. 4.32). Dessutom påpekar IASB (2015, 

ED p. 4.32) att om företaget har för avsikt att verkställa överföringen eller om den är sannolik, 

är detta inte tillräckligt för att undvika överföringen. Om företaget inte har någon praktisk 

förmåga att agera på ett sätt som strider mot ett företags rutiner, riktlinjer eller uttalanden, har 

företaget en förpliktelse (IASB 2015, ED p. 4.34). Förutom rättsligt bindande förpliktelser 

kan det uppstå förpliktelser utifrån dessa rutiner, offentliggjorda riktlinjer eller specifika 

uttalanden, som kräver överföring av en ekonomisk resurs (IASB 2015, ED p. 4.34). IASB 

(2015, ED p. 4.34) beskriver att den förpliktelse som uppstår vid dessa situationer benämns 

som informell förpliktelse. 

Som ett tillägg till denna del av skulddefinitionen poängterar IASB (2015, ED p. 4.33) att om 

ett företag upprättar bokslut enligt fortlevnadsprincipen finns ingen praktisk förmåga att 

undvika överföring. Detta kan endast undvikas genom att likvidera företaget eller att 

företaget upphör med handel (IASB 2015, ED p. 4.33). 

4.5.1 Intressenternas attityder till ingen praktisk förmåga att undvika 
överföring 

 

Den del av skulddefinitionen som intressenterna instämmer minst med är kriteriet ingen 

praktisk förmåga att undvika överföring. Merparten av två intressentgrupper delar inte IASB:s 

uppfattning och en tredje grupp har lika många negativa som positiva åsikter. Likt vid 

befintlig förpliktelse skiljer sig finansbolagens attityder, då endast 25 % av banker instämmer 

medan 100 % av försäkringsbolag är positiva till kriteriet. Utöver finansbolagen framträder 

olikheter inom statliga organisationer då myndigheter och universitet uppvisar motsatta 

åsikter. 
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Tabell 6: Intressenternas attityder till ingen praktisk förmåga att undvika överföring. 

4.5.1.1 Statliga organisationer 

 

Fördelningen av attityder hos statliga organisationer avseende ingen praktisk förmåga att 

undvika överföring ter sig jämn, då hälften av intressenterna instämmer med IASB:s förslag. 

De två intressenterna uppvisar motsatta åsikter då två av totalt åtta (25 %) myndigheter och 

sex av totalt åtta (75 %) universitet är positiva till förslaget. 

 

Merparten av universiteten gav ingen respons eller motivering till varför de delar IASB:s 

uppfattning, förutom Singapore Management University (SMU). Respondenten påstår att det 

knappt går att separera borttagningen av förväntat utflöde med tillägget av ingen praktisk 

förmåga att undvika överföring. SMU poängterar att båda begreppen antyder en förväntan att 

det ska ske en överföring av resurser från företaget. Däremot finner EIOPA att förslaget ger 

en bättre förståelse av skulddefinitionen, men påpekar dock att det kan uppstå osäkerheter vid 

försäkringsavtal eftersom både mottagaren och tidpunkten för framtida överföring kan vara 

okända. EIOPA instämmer ändå att även i dessa fall existerar oftast ingen praktisk förmåga att 

undvika överföring. 

 

Både ESMA och FRC erfar problem med paragraf 4.32, vilken behandlar signifikanta avbrott 

i affärsverksamhet och ekonomiska konsekvenser betydligt mer negativa än själva 

överföringen. ESMA tycker att IASB bör klargöra innebörden av begreppet signifikant i detta 

sammanhang och FRC anser att IASB:s begränsning till extremfall inte är begreppsmässigt 

korrekt och myndigheten vill hellre se en bredare vägledning. Även IOSCO riktar kritik mot 

förslaget och kritiserar paragraf 4.35, vilken behandlar specifika framtida företagsageranden. 

Respondenten är osäker om paragrafen är anpassad till hur händelser brukar inträffa inom ett 

företag och hur detta kopplas till tidigare inträffade händelser.  

4.5.1.2 Finansbolag 

 

Inom intressentgruppen finansbolag är attityderna övervägande negativa med en majoritet om 

54 % som inte delar IASB:s uppfattning. Mellan intressenterna finns skilda åsikter då både 
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banker och investerare till större delen är negativa, medan samtliga försäkringsbolag 

instämmer med IASB. 

 

Likt myndigheterna riktar många banker kritik till vägledningen i paragraf 4.32. Deutsche 

Bank AG (DB) menar att vägledningen innefattar ett stort spektrum av finansiella och icke-

finansiella överväganden och vill därför att IASB klargör hur begreppen betydande och 

signifikant ska tolkas. Samtidigt anser The Canadian Bankers Association (CBA) att förslaget 

skulle innebära en högre tröskel för att recognisera skulder, vilket i sin tur leder till att färre 

skulder tas upp i balansräkningen. Åsikten stöds av BlackRock Inc. som anser att förslaget 

genererar en högre recognitionströskel, vilket leder till att boksluten inte speglar den 

ekonomiska verkligheten. AFME skriver i sitt CL att förslaget i 4.31a har inspirerats av 

diskussioner kring recognition av bankavgifter. AFME menar på att bankavgifter är ett relativt 

smalt område och att, enligt deras mening, utvidgandet av skulddefinitionen inte skulle stå i 

proportion till bankavgifterna. 

4.5.1.3 Teknik-, energi- och industriföretag 

 

Övergripande inom teknik-, energi- och industriföretagen delas IASB:s uppfattning av tolv av 

totalt 17 (71 %) respondenter. Den intressent som minst instämmer med IASB är 

industriföretag, som har en jämn fördelning mellan positiva och negativa åsikter. 

Industriföretaget Unilever P.L.C. instämmer med IASB och samtycker till att definitionen inte 

endast är begränsad till rättsligt bindande förpliktelser, utan omfattar även informella 

förpliktelser. Volkswagen Group (VG) är av en annan uppfattning då de hävdar att 

beskrivningen inte leder till en konstruktiv tolkning. Enligt industriföretaget är skillnaden 

mellan förväntat utflöde av ekonomiska fördelar och det nya förslaget hårfin och båda 

formuleringarna pekar mot förväntan om en överföring. EEI, AGA och NAWC delar IASB:s 

uppfattning och anser att IASB har gjort en tydlig koppling mellan delarna i paragraf 4.31. 

Respondenterna menar att om ett företag inte har någon praktisk förmåga att undvika 

överföring av en ekonomisk resurs, oavsett om den uppstått genom en formell eller informell 

förpliktelse, har en förpliktande händelse inträffat. BP P.L.C. instämmer med 

argumentationen och konstaterar att IASB:s förslag kommer att beskriva sakinnehållet i ett 

företags förpliktelser på bästa sätt. De positiva attityderna delas inte av British 

Telecommunications P.L.C. vilka anser att förslaget ger upphov till potentiella problem kring 

tidpunkten för recognition av skulder. 

4.5.1.4 Redovisnings- och revisionsorgan 

 

Överlag instämmer denna intressentgrupp med IASB och intressenterna har procentuellt 

liknande fördelning av attityder. Sex av åtta (75 %) revisionsbolag och 24 av 33 (73 %) 

revisorsorganisationer delar IASB:s uppfattning. De två revisionsbolag vilka inte instämmer 

är PwC och KPMG som riktar kritik mot IASB:s påstående att en förpliktelse kan uppstå från 

ett företags sedvanliga praxis eller policy. Revisionsbolagen poängterar att viss praxis 

och/eller policy, likt underhåll, inte bör leda till en skuld eftersom det inte existerar någon 

motpart till åtagandet. I likhet med DTTL vill The South African Institute of Chartered 

Accountants (SAICA) att IASB byter plats på kriterierna i paragraf 4.31, eftersom det bör 

läggas mer fokus på inträffad händelse istället för ingen praktisk förmåga att undvika 

överföring. SAICA menar att inträffad händelse är den utlösande faktorn för uppkomsten av 

en förpliktelse och bör därför prioriteras först. Samtidigt anser både Australasian Council of 

Auditors-General (ACAG) och Chartered Accountants Australia and New Zealand (CA ANZ) 

att IASB:s förslag ger den mest rättvisande bilden av ett företags finansiella ställning. Enligt 
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ACAG är förslaget förenligt med de uttryck som ges i de två första kapitlen i ED, nämligen 

att en rättvisande bild innefattar innehållet i en transaktion, och inte endast den juridiska 

innebörden. 

4.5.1.5 Nationella normgivare 

 

I likhet med finansbolagen delar de nationella normgivarna IASB:s uppfattning till 46 % (13 

av 28) medan 54 % (15 av 28) innehar en negativ attityd till förslaget. Av de som instämmer 

med IASB uttrycker The Canadian Accounting Standards Board (ACSB) och European 

Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) att förslaget ger en tydligare skulddefinition. 

ACSB påpekar i synnerhet att vägledningen gällande informella förpliktelser har blivit mer 

specifik och är en klar förbättring sedan utskickat DP. Däremot påstår flera respondenter, 

däribland Group of Latin American Accounting Standard Setters, att förslaget är 

svårförståeligt och att det krävs ytterligare vägledning. I linje med kritiken ifrågasätter 

AOSSG och HKICPA vad förslaget har för praktiska påföljder samt dess relation till IAS 37. 

Båda respondenterna visar oro över hur IASB:s förslag är tänkt att skilja sig från kraven om 

avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar i IAS 37. Även PASC kritiserar 

IASB:s förmåga att koppla vägledningen i skulddefinitionen till existerande standarder. 

Respondenten påpekar också att flera standarder använder termen inget realistiskt alternativ 

kopplat till recognition av skulder och föreslår därför att termen även används i vägledningen 

till definitionen. Till skillnad från ovanstående kritik förmedlar Australian Accounting 

Standards Board (AASB) och Public Accountants and Auditors Board Zimbabwe (PAAB) 

negativa attityder angående symmetrin mellan tillgångar och skulder. AASB hävdar att ingen 

praktisk förmåga att undvika överföring är asymmetrisk gällande den kvalitativa egenskapen 

försiktighet vid jämförelse av definitionen för tillgångar och skulder. För att synkronisera de 

båda definitionerna föreslår PAAB att begreppet rättighet, som används i den reviderade 

tillgångsdefinitionen, även läggs till i vägledningen för skulder, vilket då skulle spegla 

klassificeringen av tillgångar och skulder i IAS 1. 

4.6 Inträffad händelse 

 

IASB beskriver (2015, ED p. 4.36) att ett företag har en befintlig förpliktelse som en följd av 

en inträffad händelse om företaget redan har erhållit de ekonomiska fördelarna, eller 

genomfört handlingarna, vilka fastställer omfattningen av förpliktelsen. För att en händelse 

ska kunna fastställa omfattningen av en förpliktelse ska händelsen antingen ange beloppet på 

framtida överföring eller ge underlag som kan bestämma beloppet (IASB 2015, ED p. 4.37). 

Vidare påpekar IASB (2015, ED p. 4.36) att om de ekonomiska fördelarna erhålls kommer 

den befintliga förpliktelsen att ackumuleras över tid, dock endast om företaget inte har någon 

praktisk möjlighet att undvika överföring under tidsförloppet (IASB, ED p. 4.36). IASB 

(2015, ED p. 4.39) tillägger att de kostnader som kommer att uppstå i framtiden, vilka 

kommer att generera framtida ekonomiska fördelar, inte innebär att företaget har en befintlig 

förpliktelse att överföra en ekonomisk resurs.  

4.6.1 Intressenternas attityder till inträffad händelse 

 

I tabell 7 presenteras vilka intressenter som instämmer respektive inte instämmer med IASB 

avseende kriteriet inträffad händelse. Av studiens 126 respondenter är det totalt 80 stycken 

(63 %) som delar IASB:s uppfattning och 46 stycken (37 %) som inte delar uppfattningen. 

Värt att notera är att endast 33 % av bankerna instämmer med IASB samtidigt som 80 % av 

försäkringsbolagen instämmer. 
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Tabell 7: Intressenternas attityder till inträffad händelse. 

4.6.1.1 Statliga organisationer 

 

Merparten av de statliga organisationerna instämmer med IASB då tio av totalt 16 (63 %) har 

en positiv attityd till förslaget om inträffad händelse. Precis som vid två andra delar av 

skulddefinitionen ter sig fördelningen mellan myndigheterna och universiteten 

överensstämmande, vilket innebär att båda intressenterna delar IASB:s uppfattning till 63 %. 

 

Överlag är IOSCO:s attityd positiv men vissa av medlemmarna inom myndigheten anser att 

en del skulder inte uppfyller de krav som ställs av förslaget samt att samspelet med ingen 

praktiskt förmåga att undvika överföring framstår som oklart. Brasilias University delar också 

IASB:s uppfattning men noterar att transaktioner måste bedömas enligt ett tidsperspektiv och 

poängterar att fokus på dåtid inte får påverka betydelsen av informationen. Av de som 

motsätter sig förslaget uttrycker sig VUA tydligast eftersom de föreslår att inträffad händelse 

ska elimineras från skulddefinitionen.  

4.6.1.2 Finansbolag 

 

Finansbolagen uppvisar lika stor fördelning av positiva som negativa åsikter. En majoritet av 

både försäkringsbolag och investerare instämmer med IASB medan banker har dubbelt så 

många respondenter vilka uttrycker negativa attityder kontra de som delar IASB:s 

uppfattning. Procentuellt instämmer försäkringsbolagen mest, då 80 % delar uppfattningen, 

vilket är mer än dubbel så mycket som bankerna. Det försäkringsbolag som inte instämmer 

med IASB:s förslag är IE som anser att ytterligare vägledning krävs för att ingen förväxling 

ska ske när skulder tas upp i balansräkningen. Samtidigt hävdar SIX Swiss Exchange Ltd att 

kravet för inträffad händelse är nödvändigt för att kunna recognisera en förpliktelse på 

balansdagen, vilket även stöds av CBA. CBA påpekar att förslaget inte endast är till hjälp vid 

recognitionsfrågor utan också är ett relevant hjälpmedel vid värdering av skulder. Flera av 

respondenterna är dock negativt inställda till inträffad händelse och dess innebörd. BNP 

Paribas och Institute of International Finance (IIF) menar att det finns situationer då det kan 
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vara svårt att bedöma om en inträffad händelse faktiskt har inträffat. Detta anser IIF inte 

samspelar med förslaget om ingen praktiskt förmåga att undvika överföring. BNP Paribas 

belyser att detta potentiellt kan leda till recognition av många olika typer av framtida utgifter 

som skulder. 

4.6.1.3 Teknik-, energi- och industriföretag 

 

Inom denna intressentgrupp delas IASB:s uppfattning av en majoritet om 65 % vilken består 

av elva av totalt 17 respondenter. Siemens AG menar på att det existerar en dubblering i 

skulddefinitionen och i kriteriet befintlig förpliktelse eftersom båda innehar inträffad 

händelse. Argumentet stöds av Shell International Ltd som också poängterar dubbleringen 

och anser att inträffad händelse ska elimineras från skulddefinitionen samt att den endast bör 

existera i vägledningen. Kritik riktas även från VG som finner oklarhet kring vid vilken 

tidpunkt en förpliktelse har uppstått. Respondenten understryker att det borde existera ett 

urval av kriterier inom ED vilka behandlar detta område. Av de som delar IASB:s uppfattning 

yttrar sig endast EEI, AGA och NAWC men anger inte någon motivering till sina attityder. 

4.6.1.4 Redovisnings- och revisionsorgan 

 

Redovisnings- och revisionsorgan är den intressentgrupp vilken till största delen instämmer 

(76 %) med IASB:s förslag. Den procentuella fördelningen mellan intressenterna ter sig 

likartad då 25 % av revisionsbolagen och 24 % av revisorsorganisationerna inte delar IASB:s 

uppfattning. Av de respondenter med negativ uppfattning påpekar PwC att det krävs 

ytterligare vägledning i paragraf 4.39 eftersom revisionsbolaget anser att termen kostnad för 

framtida verksamhet är otydlig samt att bristen på tydligheten genererar svårigheter vid 

periodisering av skulder. The Institute of Chartered Accountants in England and Wales 

motsätter sig också IASB:s förslag eftersom det i praktiken är svårt att avgöra om en relevant 

inträffad händelse har ägt rum, vilket leder till att recognitionskriterierna oavsiktligt breddas. 

Trots sina positiva attityder är GT och DTTL bekymrade över IASB:s hänvisning till 

fastställandet av omfattningen av förpliktelsen. GT framhäver att vägledningen kan förvirra 

användare vid situationer som berör rättstvister och regelöverträdelser vid bestämmande av 

skadeståndsbelopp. Trots ovanstående kritik instämmer många inom denna intressentgrupp 

med IASB. The Federation of European Accountants och Institute of Certified Public 

Accountants of Uganda hävdar att en förpliktelse måste uppstå från en inträffad händelse och 

anser att vägledningen har förbättrat skulddefinitionen i sin helhet. 

4.6.1.5 Nationella normgivare 

 

Med 16 av totalt 28 respondenter uppvisar nationella normgivare en knapp majoritet (57 %) 

som instämmer med IASB:s förslag. Av de respondenter som delar IASB:s uppfattning ger 

ingen någon motivering eller lägger fram argument för sina åsikter. ACSB, EFRAG och 

NZASB har liknande attityder och menar att begreppet inträffad händelse inte är nödvändigt 

för att skulddefinitionen ska anses fullständig. Enligt EFRAG inkluderas förslaget i 

omfattningen av befintlig förpliktelse och behöver därför inte vara uttryckt i 

skulddefinitionen. ACSB medger dock att hänvisningen till en inträffad händelse kan vara till 

hjälp för att beskriva händelsen, men påpekar att detta behöver förklaras bättre i den 

medföljande vägledningen istället för i definitionen. Negativa attityder uppvisas även av 

AOSSG och SASC som anser att IASB:s förslag inte är tillräckligt solitt vilket kan leda till 

olika potentiellt olämpliga effekter. AOSSG hävdar att förklaringen i ED är oklar gällande 

vilken händelse som ger upphov till en befintlig förpliktelse vid förekomst av flera tidigare 
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händelser. Dessutom poängterar respondenten att det kan bli problematiskt att tolka när en 

förpliktelse uppstått vid situationer som fastställs över flera perioder. 

4.7 Borttagning av sannolikhetskriteriet 

 

I föreställningsramen från 2010 uttrycker IASB (2010, CF p. 4.38) att ett objekt som 

motsvarar definitionen av ett element bör recogniseras om det är sannolikt att objektet medför 

framtida ekonomiska fördelar. IASB (2010, CF p. 4.46) menar därför att en skuld ska 

recogniseras i balansräkningen när det är sannolikt att ett utflöde av resurser, kopplat till 

ekonomiska fördelar, sker. Sannolikhetskriteriet består även i att objektet kan värderas på ett 

tillförlitligt sätt (IASB 2010, CF p. 4.38). År 2013 tog IASB (2013, DP p. 2.22) upp 

sannolikhetskriteriet till diskussion eftersom det hade inkommit negativ kritik. IASB (2013, 

DP p. 2.22c) föreslog därför att förse användare med vägledning i specifika fall där 

signifikanta osäkerheter kan uppstå, istället för att använda en sannolikhetströskel. Detta 

skulle leda till mer relevant information för användarna av finansiella rapporter. Med den 

negativa kritiken som grund skriver även IASB (2013, DP p. 2.22a) att signifikanta 

osäkerhetsscenarion är så pass sällsynta att det inte krävs ett sannolikhetskrav för specifika 

fall.        

IASB (2015, ED p. 4.27) har istället för sannolikhetskriteriet angett att det måste existera 

minst en omständighet för företaget att överföra en ekonomisk resurs. Därav kan en skuld 

existera och recogniseras trots att det är låg sannolikhet för ett utflöde av ekonomiska fördelar 

(IASB 2015, ED p. 5.17). 

4.7.1 Intressenternas attityder till borttagning av sannolikhetskriteriet 

 

I tabell 8 illustreras att en majoritet av respondenterna instämmer med IASB angående 

borttagning av sannolikhetskriteriet från skulddefinitionen. 71 % av respondenterna delar 

IASB:s uppfattning och 29 % delar inte uppfattningen. Värt att notera är att bara 33 % av 

bankerna och 25 % av industriföretagen delar IASB:s uppfattning. 

 

 
Tabell 8: Intressenternas attityder till borttagning av sannolikhetskriteriet. 
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4.7.1.1 Statliga organisationer 

 

I gruppen statliga organisationer är det 14 av totalt 16 (88 %) respondenter som uppvisar 

positiva attityder i sina kommentarer. Av myndigheterna är det åtta av åtta (100 %) som håller 

med IASB, och av universitet är det sex av åtta (75 %) som kommunicerar attityder i linje 

med IASB. 

 

Myndigheterna är den intressent som till största delen är eniga med IASB och flera 

respondenter uttrycker explicit varför de är nöjda med borttagningen av sannolikhetskriteriet. 

ESMA, tillsammans med flera andra respondenter, tydliggör att de är tillfreds med att kriteriet 

med tillhörande vägledning bör reflekteras i recognitionskriterierna snarare än i 

skulddefinitionen och att detta bidrar till en ökad klarhet. Detta är även något som The 

European Banking Authority (EBA) håller med om. EBA belyser dock att de skulle välkomna 

vidare utvärdering från IASB, hur effekterna av avlägsnandet skulle påverka beloppet av 

vilket en tillgång eller skuld nu skulle redovisas till. Även EIOPA är tillfredsställda med 

elimineringen av kriteriet från definitionen och poängterar att den reviderade definitionen är 

mer förståelig än nuvarande. EIOPA hävdar att nuvarande tröskel som finns i form av 

sannolikhetskriteriet är problematisk i de fall där sannolikheten anses vara mycket låg eller 

där den kan variera över tid, vilket är fallet med vissa finansiella instrument eller 

försäkringsavtal. 

 

Av universiteten håller även en majoritet av respondenterna med IASB angående 

borttagningen av sannolikhetskriteriet. Även om de flesta universitet är nöjda med 

elimineringen uttrycker de inte utförligt i sina kommentarer varför. De flesta av 

respondenterna håller dock med om att sannolikhetskriteriet bör tillämpas i 

recognitionskriterierna och inte i skulddefinitionen. 

4.7.1.2 Finansbolag 

 

Intressentgruppen finansbolag är den grupp där intressenterna uppvisar störst skillnad i sina 

attityder. Gruppens totala fördelning av attityder förhåller sig enligt följande; tolv (50 %) 

respondenter delar IASB:s uppfattning och tolv (50 %) respondenter delar inte IASB:s 

uppfattning. Av bankers attityder har 33 % tolkats som positiva, samtidigt som 80 % av 

försäkringsbolagens och 57 % av investerarnas kommentarer ligger i linje med IASB:s 

uppfattning. 

 

Banker är den intressent, efter industriföretag, som kommunicerat störst oenighet med IASB. 

Credit Agricole SA Group anser att en revidering av skulddefinitionen gör mer skada än nytta 

om inte IASB utvärderar effekterna av den nya definitionen. Detta eftersom elimineringen av 

sannolikhetskriteriet kan komma att få oanade konsekvenser för recognisering av skulder. I 

linje med detta poängterar även ANZBG, att de är oroade över att borttagningen av kriteriet 

kan få oavsiktliga konsekvenser för vilken tidpunkt en skuld ska recogniseras. En annan 

respondent som uttrycker sin oro över effekterna med den föreslagna definitionen är FBF. 

Banken är oroad över att den föreslagna definitionen i kombination med 

recognitionskriterierna skulle bredda recognition av skulder. 

 

Försäkringsbolag är den intressent i intressentgruppen som till största delen instämmer med 

IASB angående elimineringen av kriteriet. Det enda försäkringsbolag som inte håller med 
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IASB är The American Council of Life Insurers, övriga försäkringsbolag uppvisar positiva 

attityder gentemot borttagningen av sannolikhetskriteriet. 

 

Av investerarna är det en majoritet i form av fyra (57 %) respondenter som är eniga med 

IASB. Det är generellt få kommentarer från intressenten angående detta kriterium och det är 

få respondenter som motiverar varför de är nöjda, eller missnöjda, med elimineringen. 

Investeraren BlackRock Inc. har dock en negativ attityd och menar att en borttagning sänker 

tröskeln för recognition, vilket kan leda till en ökning av poster i de finansiella rapporterna 

som försämrar begripligheten. Även Swiss Holdings Federation of Industrial and Service 

Groups in Switzerland kommenterar kriteriet och är generellt nöjda med borttagningen, men 

poängterar samtidigt vikten av att recognisera en skuld på rätt sätt, annars kan borttagningen 

leda till försök att felaktigt recognisera ytterligare skulder. 

4.7.1.3 Teknik-, energi- och industriföretag 

 

Intressentgruppen teknik-, energi- och industriföretag är den enda grupp där en majoritet inte 

delar IASB:s uppfattning gällande borttagningen av sannolikhetskriteriet. Gruppens totala 

fördelning av respondenter förhåller sig enligt följande: åtta (47 %) respondenter håller med 

IASB och nio (53 %) respondenter håller inte med IASB. Av teknikbolagen instämmer 40 % 

med IASB, samtidigt som 63 % av energiföretagens och 25 % av industriföretagens 

kommentarer har tolkats som positiva. 

 

HGF belyser att den reviderade föreställningsramen inte längre kräver att recognition av en 

skuld behöver vara sannolik. De anser dock att det borde finnas garantier i framtida 

redovisningsstandarder mot att recognisera tillgångar eller skulder som innehåller otillräcklig 

information. Flera respondenter, däribland BAT, berör avlägsnandet av kriteriet. BAT hävdar 

att elimineringen leder till osäkerhet om hur krav kommer att tillämpas och därmed vad 

konsekvenserna kommer att bli i praktiken. Även FAG riktar kritik mot borttagningen, trots 

att respondenten överlag är positiv till borttagningen av kriteriet. FAG påstår att den 

föreslagna förändringen skulle leda till att fler skulder skulle recogniseras i de finansiella 

rapporterna. Respondenten tror inte att detta kommer att öka varken relevansen eller den 

rättvisande bilden av de finansiella rapporterna. Detta kan, enligt FAG, komma att påverka 

normgivare vid utveckling av redovisningsprinciper för situationer där ingen standard gäller. 

4.7.1.4 Redovisnings- och revisionsorgan 

 

Redovisnings- och revisionsorgan representeras av totalt 41 respondenter. Av dessa har 

kommentarer från 34 (83 %) tolkats som positiva och kommentarer från sju (17 %) tolkats 

som negativa. Ett av revisionsbolagen som är positiva till borttagningen av 

sannolikhetskriteriet är GT. Respondenten uttrycker att förändringen borde bidra till att 

minska vissa avvikelser där, i enlighet med gällande krav, förekomsten av tillgångar eller 

skulder kan bero på om objektet är ett enda objekt eller en grupp av poster. PwC är också en 

respondent vars kommentarer tolkats som positiva. Revisionsbolaget stödjer IASB:s beslut att 

inte inkludera en sannolikhetsbaserad tröskel i skulddefinitionen. PwC hävdar att en sådan 

tröskel kan tillämpas på en standardnivå om det är förenligt med recognitionskriterierna. Av 

revisorsorganisationerna är det 27 av 33 (82 %) som är eniga med IASB. Flera respondenter 

uppvisar positiva attityder till elimineringen men dessa motiveras inte. En respondent vilken 

motiverar sina attityder är CPAA som säger att borttagningen ger en konceptuell inställning 

till recognition och att sannolikhetskriteriet, liksom kommentarer från PwC, fungerar bättre 

när det delegeras till redovisningsstandarder. 
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4.7.1.5 Nationella normgivare 

 

Av de nationella normgivarna är det 22 av 28 (79 %) som instämmer med IASB. Även här, 

likt intressentgrupperna finansbolag och redovisnings- och revisorsorganisationer, saknas 

motiveringar till respondenternas attityder. Consejo Mexicano de Normas de Información 

Financiera är dock en respondent som uttrycker att en majoritet av organisationens 

medlemmar delar IASB:s uppfattning, men att vissa medlemmar föredrar att behålla den 

befintliga definitionen. Detta eftersom de inte förväntar sig en signifikant förändring. 

Federation of Accounting Professions (FAP) är också en respondent som uppvisat positiva 

attityder. Respondenten poängterar dock att nuvarande recognitionskriterier definieras 

tydligare än de reviderade, som istället är svårtolkat och saknar vägledning. FAP 
kommenterar att IASB kan behöva överväga om fler riktlinjer bör läggas till för att stödja 

förändringen av begreppet recognition. Även om en majoritet av respondenterna är positiva 

till borttagningen av sannolikhetskriteriet från skulddefinitionen, finns det flera som är 

kritiska till hur sannolikhetskriteriet bör appliceras i recognitionskriterierna. En av dessa är 

The Accounting Standards Board of Japan som uppvisar en negativ attityd mot det föreslagna 

tillvägagångssättet för recognition och föreslår att kriteriet måste anges mer robust. 
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5 Analys 

5.1 Statliga organisationer 

 

Statliga organisationer har enligt Clarkson (1995, s. 106) en vital roll i ett företags verksamhet 

och torde tolkas som en av de intressenter IASB beaktar vid revidering av skulddefinitionen. 

Trots intressenternas olika verksamheter uppvisar myndigheter och universitet i stort sett 

överensstämmande attityder till merparten av revideringen. Intressenternas gemensamma 

åsikter har tolkats representera främst sociala och moraliska intressen, likt Lépineux (2005, s. 

104) förklaring. Eftersom respondenterna inom gruppen agerar som icke-vinstdrivande 

organisationer görs antagandet att de lägger större vikt, jämfört med andra intressenter, på att 

företag ska förmedla dessa sociala och moraliska intressen samt att redovisa en rättvisande 

bild i de finansiella rapporterna. 

 

Enligt IASB (2015, ED p. 4.32) innehar företag en skuld om det inte finns någon praktisk 

förmåga att undvika överföring av en ekonomisk resurs. Detta kriterium har övergripande 

erhållit mest kritik från de statliga organisationerna och i motsättning till intressenternas 

gemensamma åsikter uppvisar myndigheter och universitet motsatta uppfattningar. Flera 

myndigheter anser att kriteriet medför svårigheter eftersom företag krävs att bedöma framtida 

företagshändelser. Likt Beaver, Kennelly och Voss (1968, s 680) resonemang blir det svårt för 

företag att förutse händelser när osäkerheten ökar. Om myndigheterna ska agera utifrån 

forskarnas slutsats, att någon form av förutsägelse måste ske innan beslut kan fattas, finns risk 

att skulder recogniseras felaktigt på grund av felaktiga förutsägelser. Myndigheternas 

perspektiv till osäkerhet vid framtida företagshändelser kan tolkas vara en konsekvens av att 

IASB följer en principbaserad ansats i föreställningsramen. Mintz (2010, s. 101) hypotetiska 

problem kring principbaserade standarder förverkligas i och med myndigheternas negativa 

attityder, då de riktar kritik till avsaknad av vägledning. Den bristande vägledningen och 

möjlig osäkerhet uppmärksammas av EIOPA, trots sin positiva inställning i övrigt. 

Myndigheten nämner att IASB:s kriterium ingen praktisk förmåga att undvika överföring kan 

skapa osäkerhet vid framtida överföringar eftersom mottagare och tidpunkt kan vara okänt. 

Här finns en möjlig koppling till begreppet AA då EIOPA uppvisar en motvilja till 

tvetydigheter vilket är relaterat till faktorer gällande framtida sannolikhet. Eftersom en exakt 

sannolikhet enligt Nelson och Kinney (1997, s. 257) sällan är känd i praktiken uppstår 

frågetecken, likt EIOPA:s, om hur framtida händelser med olika sannolikheter ska hanteras. 

Osäkerhetsfaktorn angående framtida överföringar tillsammans med ett principbaserat 

regelverk kan frambringa hinder vid värdering till nuvärde.     

 

Exkluderingen av sannolikhetskriteriet är den del av revideringen som statliga organisationer 

uppvisar mest positiva attityder till. Samtliga myndigheter och merparten av universiteten 

anser att ett sannolikhetskriterium inte bör existera i skulddefinitionen utan istället bör utgöra 

en del av recognition, vilket skulle öka klarheten. Oro uttrycks dock av EBA då borttagningen 

inte uttryckligen förklarar de värderingseffekter som kan komma att uppstå. Detta diskuteras 

av Watts (2003, s. 208), då forskaren kritiserar att sannolikhetskriteriet framhäver en allt för 

försiktig värdering vid användandet av anskaffningsvärde. EBA:s oro kan också tolkas i linje 

med PAC eftersom felmarginalen av de belopp en skuld ska värderas till kan öka vid osäkra 

faktorer. Trots den möjliga värderingsproblematiken anser många att den reviderade 

definitionen framstår mer begriplig än den nuvarande eftersom sannolikhetsbedömningen, 

som Johansson (2010, s. 436) beskriver, exkluderas från skulddefinitionen. EIOPA 
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understryker att detta kan eliminera den problematik som har uppstått vid låga sannolikheter 

när finansiella instrument och försäkringsavtal ska recogniseras. 

5.2 Finansbolag 

 

Finansiella rapporter är något som enligt Barth (2007, s. 8) syftar till att ge investerare och 

kreditgivare relevant information angående företags finansiella ställning. Att stor vikt lagts 

vid kommentarerna från respondenterna i denna intressentgrupp är något som blir påtagligt 

vid analysen av CL. Kommentarerna är omfattande och detaljerade vilket torde vara en 

konsekvens av att respondenterna i högsta grad blir påverkade av den föreslagna revideringen. 

Gjesdal (1981, s. 208) hävdar bland annat att investerares beslut i mångt och mycket relaterar 

till de finansiella rapporterna. IASB (2015, ED p. 1.2) nämner också att de finansiella 

rapporterna ska utformas för att uppnå målet att ge finansiell information om företag till 

befintliga och potentiella investerare, långivare och kreditgivare. Analysen av finansbolagens 

attityder visar att intressentgruppen är den som till störst del, jämfört resterande grupperna, 

motsätter sig IASB:s olika förslag på förändring.  Av de delar där attityder har analyserats är 

motsättningen störst bland finansbolagen i fyra av totalt fem delar och de motsätter sig även, 

på ett övergripande plan IASB:s revidering till störst del.  Detta kan bero på det som Trojani 

och Vanini (2004, s. 280) förklarar som AA, att det finns en motvilja gentemot tvetydigheter. 

Flera respondenter i gruppen, däribland EBF, påtalar att IASB:s revidering framstår som oklar 

och att skulddefinitionen måste testas och analyseras innan den används. Detta ligger i linje 

med den oro som DB påvisar angående tolkningssvårigheterna som uppstår i och med den 

reviderade skulddefinitionen. Att respondenterna uppvisar motvilja mot tvetydigheterna i 

föreställningsramen faller naturligt eftersom de finansiella rapporterna är en del av 

respondenternas dagliga verksamhet. 

 

Av intressentgruppens intressenter är det främst bankorganisationerna som inte delar IASB:s 

uppfattning. En majoritet av bankerna motsätter sig samtliga delar som analyserades och var 

också den intressent som visar mest negativa attityder mot skulddefinitionen i sin helhet. 

Även investerarna är en av de intressenter, jämfört med andra intressenter, som synnerligen 

uppvisar attityder vilka inte överensstämmer med IASB. Detta står i kontrast till 

försäkringsbolagen, vilken är en av de intressenter som uppvisar övervägande störst del 

positiva kommentarer. Tolkning kan här göras, att även om försäkringsbolagens kommentarer 

inte är lika omfattande som för banker och investerare, har majoriteten av frågorna som IASB 

ställt besvarats. Detta kan möjligtvis bero på det Trautmann, Vieider och Wakker (2008, s. 

225) beskriver som FNE. Att försäkringsbolagen vill förmedla att de beaktat ED, men då 

intressentens attityder skiljer sig i sådan utsträckning gentemot banker och investerare, kan 

detta snarare vara en konsekvens av respondenternas rädsla för negativ bedömning i 

kombination med uppfattningen om att IASB har innehar en högre kompetens. 

5.3 Teknik-, energi- och industriföretag 

 

En merpart av intressenterna i gruppen håller med IASB angående revideringen av 

skulddefinitionen, förutom den del som rör borttagningen av sannolikhetskriteriet. En 

majoritet av både teknik- och industriföretagen är emot förslaget att exkludera 

sannolikhetskriteriet. Av revideringens övriga delar är det som lägst en majoritet om 65 % 

som håller med IASB, vilket i jämförelse med andra intressenter anses relativt högt. Viktigt 

att poängtera är dock att gruppen består av intressenter från olika branscher, vilket torde 

innebära att respondenterna representerar olika attityder. Trots gruppens diversifierade 

branschfördelning är intressenterna till stor del överens och speglar någorlunda liknande 
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attityder. Detta kan bero på att intressenternas intressen kring revideringen är relativt 

likartade, vilket bland annat uppvisas i respondenternas kommentarer angående kriteriet 

befintlig förpliktelse och dess koppling till IAS 37. Flera respondenter från samtliga 

intressenter, bland annat HGF, Unilever P.L.C. och Repsol, behandlar i deras kommentarer 

hur föreställningsramen kompletterar IAS 37 och är samtidigt positiva till tillägget av 

informell förpliktelse i föreställningsramen. Att föreställningsramen nu även innefattar 

informella förpliktelser och inte enbart legala förpliktelser, torde leda till att fler skulder 

recogniseras och tas upp i ett företags balansräkning i enlighet med Johanssons (2010, s. 423) 

kretsloppsmodell. 

 

Av samtliga intressentgrupper är det endast gruppen teknik-, energi- och industriföretag som 

uppvisar att intressenternas attityder till störst del inte överensstämmer med IASB:s revidering 

angående exkluderingen av sannolikhetskriteriet. Den procentuella fördelningen mellan 

intressenterna i gruppen är också påtaglig. Av industriföretagen framhäver endast 25 % av 

respondenterna positiva kommentarer samtidigt som 63 % av energiföretagens attityder tolkas 

vara i enighet med IASB. Likt inkluderingen av informella förpliktelser torde även fler 

skulder komma att recogniseras på grund av borttagningen av sannolikhetskriteriet, vilket 

flera respondenter behandlar. HGF och FAG påstår att exkluderingen av kriteriet kommer 

leda till att fler skulder recogniseras. Detta samtidigt som respondenterna anser att 

sannolikhetströskeln för recognisering sänkts avsevärt och att den nya skulddefinitionen 

innebär att recognition av en skuld inte längre behöver vara sannolik. Att ytterligare 

respondenter berör detta och kommer fram till slutsatsen att skulddefinitionen blir bredare är 

ett klart mönster som påträffas, inte bara i denna intressentgrupp, utan i samtliga. I nuvarande 

skulddefinition existerar sannolikhetskriteriet i form av förväntat utflöde av ekonomiska 

fördelar, vilket innebär att en skuld kan recogniseras när den anses ge ett utflöde av ett 

företags ekonomiska fördelar. Borttagningen av sannolikhetskriteriet från skulddefinitionen 

tillsammans med IASB:s inkludering av låg sannolikhet i recognitionskriteriet (IASB 2015, 

ED p. 5.17), torde innebära att sannolikheten för recognition bli lägre och således också 

innebära att fler skulder recogniseras. 

5.4 Redovisnings- och revisionsorgan 

 

Genomgående i empirin uppvisar intressenterna inom gruppen redovisnings- och 

revisionsorgan en positiv och jämn attityd till skulddefinitionens revidering. 

Intressentgruppen delar IASB:s uppfattning angående skulddefinitionens delar till lägst 73 % 

och högst till 83 %. Denna intressentgrupp är den som visar jämnast fördelning av attityder. 

Detta torde vara logiskt eftersom båda intressenterna består av revisorer som innehar liknande 

intressen. 

 

Enligt Bigus (2012, s. 23) är revisorer en yrkesgrupp som ofta hanterar tvetydigheter och 

utsätts för kritik från olika håll vid revision. Eftersom det enligt forskaren är vagt definierat 

hur långt revisorns ansvar sträcker sig, borde det redan innan revideringen av 

skulddefinitionen finnas många problematiska situationer för revisorerna. Då både 

revisionsbolagen och revisorsorganisationerna framhäver positiva attityder kan antagandet 

göras att IASB har genomfört en välgjord revidering eftersom revisorerna är de som löpande 

arbetar med att följa standarder och föreställningsramen. Detta kan dock framstå 

motsägelsefullt då en revidering av skulddefinitionen frambringar ändrade förutsättningar 

vilket kan leda till tvetydigheter hos revisorerna. Flera respondenter, däribland PwC, upplever 

tvetydigheter med IASB:s revidering då vissa paragrafer uppfattas svårtolkade och 

respondenterna är osäkra hur det är tänkt att vissa specifika händelser ska hanteras. Revisorers 
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motvilja till tvetydighet är enligt Muthukrishnan, Wathieu och Xu (2009, s. 1933) relaterat till 

beteendemässiga faktorer vilket kan kopplas till FNE, eftersom forskning påvisar att revisorer 

upplever rädsla att bli negativt bedömda av andra (Traumann, Vieider & Wakkmer 2008, s. 

225; Bigus 2012, s. 23). KPMG, likt flera andra respondenter, riktar kritik mot IASB:s 

formulering och vägledning till olika förpliktelser vilket torde leda till en osäkerhet för 

revisorerna vilket då också påverkar graden av noggrannhet. Då Bigus (2012, s. 23) påpekar 

att kravet på en revisors noggrannhet är vagt definierat kan det hos revisorerna uppstå en 

osäkerhet om att risken finns att de agerar vårdslöst och oansvarsfullt. Problematiken kan 

möjligtvis ligga i att IASB har en uppfattning om hur redovisning och revision ska skötas, 

samtidigt som revisionsbolag och revisorsorganisationer har en annan uppfattning. Detta kan 

leda till att revisorer inte upptäcker möjliga felaktigheter vid revision eller, i värsta fall, att en 

domstol skulle finna revisorns agerande oaktsamt. Eftersom IASB följer en principbaserad 

ansats menar Bigus (2012, s. 41) att vaga standarder, eller oklara förpliktelser likt 

respondenternas kommentarer, medför ännu en ökad grad av osäkerhet. Utifrån detta synsätt 

torde attityderna från redovisnings- och revisionsorgan framstå mer kritiskt och 

ifrågasättandet.        

 

Av de delar den reviderade skulddefinitionen delats in i riktades mest kritik, från samtliga 

intressenter, till kriteriet att ett företag ska ta upp en skuld om det inte existerar någon praktisk 

förmåga att undvika överföring. Redovisnings- och revisionsbolag är dock den 

intressentgrupp som uppvisar mest positiva (73 %) attityder, däribland ACAG och CA ANZ. 

Respondenterna anser att kriteriet ger högst grad av rättvisande bild och ligger dessutom i 

linje med de kvalitativa egenskaperna IASB tar upp i ED. Rättvisande bild är enligt IASB en 

av de två grundläggande kvalitativa egenskaperna (2015, ED p. 2.5) och inkluderar även 

begreppet försiktighet. Nobes och Stadler (2015, s. 576) hävdar dock att begreppet, i och med 

revideringen, exkluderats från de kvalitativa egenskaperna. Enligt IASB (2015, ED p. 2.28) 

bör företag anamma försiktighet vid bedömning av osäkra förhållanden vilket betyder att 

värdering av tillgångar inte får överskattas och värdering av skulder inte får underskattas. 

IASB:s och respondenternas synsätt står dock i kontrast till Watts (2003, s. 208) som 

poängterar att försiktighet kan leda till undervärdering. Således torde Johanssons (2010, s. 

457) resonemang om att värdera enligt verkligt värde frångå IASB:s förhållningssätt. Strävan 

efter att beskriva den ekonomiska verkligheten delas dock av forskaren och IASB, vilket även 

genomgående är ett påtagligt mönster i merparten av samtliga respondenters kommentarer. 

5.5 Nationella normgivare 

 

De nationella normgivarna uppvisar överlag positiva attityder, både övergripande och till de 

flesta delar av skulddefinitionen. Flera av respondenterna anser att fokus på en ekonomisk 

resurs och förbättrad vägledning gällande informella förpliktelser tydliggör skulddefinitionens 

begriplighet. ACSB är en av de normgivare som uttrycker positiv attityd och kommenterar att 

vägledningen har blivit mer specifik. Detta kan tolkas att möjlig felmarginal inom redovisning 

minskar och därmed skulle, enligt Ashton (1974, s. 720), data från årsredovisningar generera 

mer betydelsefull information. Dessutom skulle antagligen en förbättrad vägledning och en 

minskad felmarginal minska förekomsten av FNE, eftersom färre tvetydigheter skulle uppstå. 

I motsättning till de positiva attityderna riktas negativ kritik till IASB:s revidering då bland 

annat AOSSG och PASC finner oklarheter, bristfällig vägledning och överflödiga begrepp. 

Enligt deras synsätt torde osäkerhetsfaktorn öka vilket medför en högre grad av felmarginal 

och bristfälliga finansiella rapporter.    
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Ett genomgående mönster bland normgivare inom redovisning och revision är ett missnöje 

angående relationen mellan IASB:s publicerade ED och existerande redovisningsstandarder. 

AOSSG, CPAA och Israel ASB uppfattar skulddefinitionen missvisande i relation till 

paragraf 4.30 (IASB 2015, ED), som behandlar huruvida egna företagsaktier ska ses som en 

förpliktelse att överföra en ekonomisk resurs eller inte. Normgivarna poängterar att 

företagsaktier inte bör uppfattas som en överföring av ekonomisk resurs, men påpekar också 

att detta sker på grund av hur själva skulddefinitionen är utformad. AOSSG anser att 

problematiken är hänförd till den reviderade definitionen för eget kapital och respondenten får 

intrycket att detta kommer att ge upphov till inkonsekvens med kraven i IAS 32, vilken berör 

finansiella instrument. Enligt CPAA bör IASB klargöra åtskillnaden mellan definitionen för 

en skuld och eget kapital innan den reviderade föreställningsramen publiceras. Tolkning kan 

göras att normgivarna instämmer med Bigus (2012, s. 41) argument att vaga standarder 

medför en ökad osäkerhetsgrad då AOSSG understryker vikten av sammanhållning mellan 

föreställningsramen och befintliga standarder. 

 

Normgivarna uppvisar även missnöje till flera kriterier inom den reviderade skulddefinitionen 

och hur de är anpassade till IAS 37. Flera av respondenterna finner tolkningssvårigheter och 

ställer sig frågande till hur skulddefinitionens olika delar skiljer sig från de krav som existerar 

i IAS 37. HKICPA understryker att revideringen inte beaktar potentiella konsekvenser i 

praktiken och kopplingen till existerande standarder upplevs vag. Tolkning kan därmed göras 

att respondenternas farhågor ligger i linje med Ashtons (1974, s. 720) tankegång, att 

felmarginalen ökar om faktorer är svåra att förutse. En potentiell lösning uttrycks av PASC 

som föreslår att de termer och begrepp vilka används i standarder även borde appliceras i 

skulddefinitionen. En liknande tankegång framförs av andra respondenter inom gruppen då de 

argumenterar för att samma begrepp bör användas i tillgångs- och skulddefinitionen. Detta 

skulle enligt PAAB förbättra symmetrin och klassificeringen av tillgångar och skulder i IAS 1 

samtidigt som AASB menar att det skulle ske en starkare koppling till den kvalitativa 

egenskapen försiktighet. Utifrån normgivarnas argument går det möjligtvis att undvika FAG:s 

hypotetiska problem angående revideringens svårigheter för normgivare att utveckla 

redovisningsprinciper. 

5.6 Mönster i intressenternas attityder 

 

Ett av de tydligaste mönstren som uppenbarat sig är kommentarer gällande borttagningen av 

sannolikhetskriteriet. Av studiens elva intressenter är det åtta utav dessa som uppvisar 

positiva attityder angående exkluderingen och kriteriet är en av de delar där flest respondenter 

håller med IASB. 

 

Många respondenter behandlar specifikt att skulddefinitionen, på grund av borttagningen av 

sannolikhetskriteriet, kommer innebära att fler skulder recogniseras och att definitionen av en 

skuld blir bredare. Det finns dock delade uppfattningar om vilka konsekvenser detta kan få. 

Flera respondenter är tillfreds med förslaget och det finns ett flertal argument till varför. GT 

skriver bland annat att en borttagning av sannolikhetskriteriet skulle innebära en tydligare 

process vid urskiljandet av vissa objekt som, med gällande krav, annars skulle grupperas. 

Samtidigt poängterar PwC och CPAA att de är positiva till den sänkning av 

sannolikhetströskeln som revideringen innebär och att tröskeln istället borde anpassas till 

standardnivå. EIOPA, som också är positiva till exkluderingen, nämner att den nya 

skulddefinitionen kommer att eliminera problematiken i IAS 32 kring finansiella instrument 

och försäkringsavtal som tidigare uppstått vid låga sannolikheter. Även om respondenterna i 

studien främst uppvisar positiva attityder till elimineringen av kriteriet, finns det ett flertal 
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respondenter vilka belyser de problem som kan uppstå. FAG skriver att revideringen inte 

kommer att få den effekt som IASB hoppas på och att de två grundläggande kvalitativa 

egenskaperna relevans och rättvisande bild inte nämnvärt kommer att påverkas. Samtidigt 

kommenterar även FAG att revideringen skulle kunna skapa problem i framtiden för 

normgivare vid utvecklingen av redovisningsprinciper. Flera respondenter, däribland BAT, 

hävdar också att elimineringen leder till osäkerhet om hur definitionen ska tillämpas i 

praktiken och att det skapas en problematik kring vad denna osäkerhet faktiskt medför. I linje 

med detta kommenterar FAP att reviderad skulddefinition är mer svårtolkad och i större 

utsträckning saknar vägledning, jämfört med nuvarande definition. Att definitionen blivit mer 

svårtolkad är något som flera respondenter hävdar kan leda till en osäkerhet och en bristande 

försiktighet när företag recogniserar skulder.  

 

IASB (2015, ED p. 4.34) menar att många förpliktelser uppstår på grund av avtal eller 

lagstiftning, men förpliktelser kan även framkomma informellt i form av företagspraxis eller 

uttalanden. Resultatet av respondenternas kommentarer påvisar ett mönster kring informella 

förpliktelser och dess interaktion med befintliga standarder, i synnerhet IAS 37. Vissa av 

respondenterna anser att den reviderade skulddefinitionen kompletterar IAS 37 samtidigt som 

många har motsatt åsikt. I och med att IAS 37 är sannolikhetsbaserad existerar en koppling till 

nuvarande sannolikhetskriterium i skulddefinitionen. En anledning till respondenternas 

negativa attityder torde därmed kunna grundas i skulddefinitionens sänkta 

sannolikhetströskel, vilket då står i kontrast till IAS 37. Kritiken skulle kunna leda till 

problematik då standarden och föreställningsramen upplevs motsägelsefulla. Detta är dock 

teoretiska problem och därmed finns betydelse att praktiskt testa revideringens effekter och 

därifrån utvärdera förändringarna, likt EBF:s argumentation. Om inte beaktning tas till 

argumentationen finns risk att Mintz (2010, s. 101) och Bigus (2012, s. 41) teorier om 

avvikelser i standarder och ökad osäkerhet blir ett faktum.   

 

Den främsta kritik som riktas mot IASB:s revidering av skulddefinitionen är gällande kriteriet 

ingen praktiskt förmåga att undvika överföring, då endast sex av totalt elva intressenter delar 

IASB:s uppfattning. Av resterande intressenter tolkas attityder från fyra av dessa som 

negativa samt att en intressents attityd har tolkats lika positiv som negativ. Kriteriet stöter 

främst på kritiska kommentarer som poängterar att framtida företagstransaktioner kommer att 

påverkas negativt eftersom överföringar i framtiden generellt anses vaga. Att recognisera 

något som är vagt och osäkert leder, enligt flera respondenter, till en missvisande bild av de 

finansiella rapporterna på grund av att företag kan hävda att det inte finns någon praktisk 

förmåga att undvika överföring. Kritik riktas också mot den osäkerhet som kriteriet skapar. 

Respondenterna nämner bland annat att osäkerhet dels uppstår angående vilken part som blir 

mottagare av de ekonomiska resurserna i framtiden, men också att tidpunkten för recognition 

av en skuld blir osäker. Problematiken kring kriteriet kan också komma att innebära 

svårigheter när företag ska värdera en skuld till nuvärde, vilket också är något som flera 

respondenter kommenterar, eftersom värdering av nuvärde består av uppskattning av framtida 

nettoutbetalningar. En tydlig koppling torde här kunna göras till PAC, att denna osäkerhet och 

den problematik som kriteriet medför, kommer bidra till en ökning av felmarginaler eftersom 

framtiden är svår att förutse. Även om kriteriet stött på mycket kritik är fortfarande en 

majoritet av respondenterna positiva. De respondenter som förmedlar positiva åsikter belyser 

att kriteriet bidrar till en rättvisande bild av de finansiella rapporterna och att vägledningen 

gällande kriteriet är tydlig, vilket alltså står i tydlig kontrast till de negativa kommentarerna. 
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6 Diskussion och slutsats 

6.1 Möjliga konsekvenser av IASB:s revidering 

 

Studien har bidragit med att ge en bild av intressenters attityder till revideringen av 

skulddefinitionen och har också undersökt möjliga mönster i intressenternas kommentarer. 

Respondenternas attityder har tolkats att antingen dela IASB:s uppfattning eller inte. Empirin 

åskådliggör att en majoritet av samtliga intressentgrupper i den modifierade 

intressentmodellen instämmer med skulddefinitionens revidering i sin helhet och endast en 

intressent är mer negativ än positiv. Generellt upplevs en bred acceptans för de delar som 

skulddefinitionen delats in i, men det framkommer också negativa uppfattningar. Resultatet 

visar att både mellan och inom intressentgrupperna finns en varierande grad av olika 

motsättningar vilket ligger i linje med Carrolls (1991, s. 43) beskrivning att intressenter har 

olika intressen. Trots varierande attityder visar analysen på flera mönster hos intressenterna. 

Studiens tydligaste mönster finns i de positiva attityderna till borttagningen av 

sannolikhetskriteriet och en majoritet är överens om att skulddefinitionen blir bredare samt att 

fler skulder kommer att recogniseras. Ett andra mönster bland intressenterna innefattar 

diskussionen kring informella förpliktelser och dess interaktion med befintliga standarder. 

Diskussionen berör främst definitionens relation till IAS 37 där intressenterna uppvisar delade 

uppfattningar angående revideringens effekter. Ytterligare ett mönster som lyfts fram i studien 

är den övergripande negativa uppfattningen gällande ingen praktisk förmåga att undvika 

överföring. Nästan hälften av intressentgrupperna är negativa till kriteriet och merparten 

ifrågasätter påföljden av framtida företagstransaktioner. 

 

De mönster och den kritik som har lyfts fram i studien torde vara relevant utifrån IASB:s 

synvinkel eftersom normgivaren poängterat att kommentarer angående föreställningsramen 

kommer tas i beaktande vid den slutgiltiga publiceringen. Eftersom IASB:s syfte med 

revideringen är att erbjuda en mer komplett, tydlig och uppdaterad uppsättning av begrepp 

läggs vikt vid att ta fram en lättförståelig föreställningsram för användarna. Genom att tyda 

respondenternas attityder, vilka till merparten är positiva, kan slutsatsen dras att IASB har 

lyckats med sin revidering. Utifrån ett intressentperspektiv kan detta kopplas till Mainardes, 

Alves och Raposos (2011, s. 234) förklaring hur intressentteorin kan användas för att uppnå 

resultatmål inom en organisation. I kontrast kan detta ifrågasättas om IASB verkligen har tagit 

alla intressenters synpunkter i beaktande eftersom ett mönster visat sig där vissa är mer 

missnöjda än andra. En möjlig synvinkel är att IASB blivit påverkade av Trautmann, Vieider 

och Wakkers (2008, s. 225) resonemang kring FNE och agerar utifrån rädslan att erhålla 

negativ kritik från vissa intressenter. Eftersom den reviderade skulddefinitionen har fått viss 

kritik, vilket kan skapa tvetydigheter och missvisande finansiella rapporter, ligger det ett stort 

ansvar på IASB att räta ut de frågetecken som kvarstår.    

 

Av studiens tre tydliga mönster berör ett av dessa IASB:s fokus på informella förpliktelser. 

IAS 37 som främst behandlar avsättningar, vilket definieras som en skuld i de finansiella 

rapporterna, uttrycker (IAS 37 p. 14b) att recognition av en avsättning först kan göras då ett 

utflöde av resurser anses vara sannolikt. Här uppstår en avvikelse mellan föreställningsramen 

och standarden vilket är orsaken till flera respondenters negativa kritik. Visserligen anger inte 

IASB någon specifik procentsats i varken föreställningsram eller standard, men eftersom en 

skuld enligt reviderad föreställningsram kan recogniseras med låg sannolikhet framstår ED 

och IAS 37 som motsägelsefulla. IASB poängterar dock (2015, ED p. IN2) att 
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föreställningsramen inte är överordnad standarder, men då föreställningsramen dels ska utgöra 

ett komplement till standarder dels ligga till grund för utveckling av nya standarder (IASB 

2015, ED s. 6), upplevs revideringen som problematisk. Respondenternas negativa inställning 

vad gäller informella förpliktelser torde även kunna kopplas till att tidigare föreställningsram 

(IASC 1989, CF p. 3) uttalade att konflikter mellan föreställningsram och standarder kommer 

att minska i framtiden, vilket inte stämmer i detta fall. Eftersom analysen i studien påvisar en 

uppenbar konflikt angående sannolikhetsbedömningen mellan revideringen och IAS 37 bör 

IASB därför beakta respondenternas negativa attityder och fortsätta revideringen. Utan 

ytterligare utvärdering finns risk att osäkerhetsfaktorn ökar när föreställningsramen ställs i 

relation till standarder. 

 

Att osäkerheten ökar och att IASB borde fortsätta med revideringen är också en slutsats som 

dras utifrån ett annat mönster som visat sig i respondenternas kommentarer. Attityderna och 

kommentarerna till ingen praktisk förmåga att undvika överföring framstår så pass olika att 

det torde medföra ett varierande sätt att nyttja ramverket på. Detta kan komma att skapa 

problematik vid värderingen av skulder och att de finansiella rapporterna därmed framställs 

på olika sätt. 

 

Ytterligare ett tydligt mönster som framträder är kopplat till sannolikhetskriteriet och att 

exkluderingen av kriteriet innebär att fler skulder recogniseras, vilket minskar den försiktighet 

som IASB (2015, ED p. 2.28) poängterar bör anammas av alla företag. Här framstår 

borttagningen som motsägelsefull, precis som vid inkluderingen av informell förpliktelse. 

Borttagningen som respondenterna hävdar leda till en minskad försiktighet ligger i linje med 

Watts (2003, s. 208) argumentation att en inkludering av sannolikhetskriteriet faktiskt medför 

en för stor försiktighet. Forskaren hävdar också att detta får konsekvenser för den rättvisande 

bild företag bör redovisa i sina finansiella rapporter, vilket också är en möjlig konsekvens av 

exkluderingen. 

 

En annan konsekvens som borttagningen av sannolikhetskriteriet går att resonera utifrån är att 

elimineringen innebär att ramverket går mot att bli mer regelbaserat i kontrast till det 

principbaserade ramverk som Doupnik och Perera (2015, s. 83) hävdar att IASB är. 

Borttagningen torde innebära att de tolkningsmöjligheter som existerar i definitionen minskar 

och påverkar således den professionella bedömning som IASB uppmuntrar till (Doupnik & 

Perera 2015, s. 83). Att definitionen blir lättare att tolka torde alltså innebära att användare av 

föreställningsramen inte behöver sätta sig in i processen kring definitionen i lika hög grad 

som innan. Detta kan komma att påverka utövare negativt i den bemärkelsen att bedömningen 

blir mindre professionell. Resonemanget ligger i linje med Mintzs (2010, s. 101) argument om 

att bristande vägledning skapar en utmaning för användare av olika regelverk, men också att 

denna brist kan leda till särskilda problem. Å andra sidan kan det diskuteras huruvida den nya 

definitionen, på grund av inkluderingen av informella förpliktelser, faktiskt skulle bli mer 

principbaserad. 

6.2 Reflektion 

 

Denna studie har baserats utifrån ett intressentperspektiv, vilket innebär att intressentteorin 

låg till grund för studiens genomförande. Freemans intressentmodell utgjorde således mallen 

för studiens modifierade intressentmodell, med IASB som den centrala organisationen. Som 

nämnts tidigare i uppsatsen är IASB en icke-vinstdrivande organisation, vilket står i kontrast 

till det företag som Freeman (2010, s. 25) exemplifierar sin modell med. Eftersom 

intressentmodellen har fått kritik att vara för generell, schablonmässig och nyanslös (Lundahl 
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et al. 1982, s. 19), finns utrymme för självreflektion angående den modifierade 

intressentmodellen. Analysen av CL medförde att respondenterna delades in i olika 

kategorier, dels i intressentgrupper men också i intressenter. Visserligen har det klargjorts att 

både finansbolagen och teknik-, energi- och industriföretag är studiens bredaste 

intressentgrupper, men utifrån resultatet av empirin kan indelningen ifrågasättas, eftersom 

några intressentgrupper uppvisade oenighet. Genomgående förmedlade bankerna och 

försäkringsbolagen motsatta åsikter, vilket kan vara ett tecken på att intressenterna borde ha 

delats in på annat sätt, trots deras gemensamma koppling till finansmarknaden. Vidare består 

teknik-, energi- och industriföretagens gemensamma nämnare endast av produktion och/eller 

tillverkning, vilket kan utgöra en svag koppling till indelningen av intressentgruppen. Till 

studiens försvar uttrycker Lépineux (2005, ss. 103-104) att det existerar svårigheter att 

separera intressenter efter olika intressen, vilket styrks av Freeman (2010, s. 25) som påpekar 

att intressentmodellen är simplifierad och att intressenter kan delas in i ytterligare kategorier. 

Kritik kan också riktas mot de tolkningar som genomförs i studien, eftersom risken för 

subjektivitet, enligt Bryman och Bell (2015, s. 597) uppkommer vid kvalitativa 

innehållsanalyser. Dessutom består resultat och analys till stor del av negativa åsikter trots att 

merparten av respondenterna är positiva till revideringen, vilket kan förklaras med att 

respondenterna strävar efter det som behöver förbättras. 

6.3 Förslag till vidare forskning 

 

Vid analysen av CL uppenbarade sig, som tidigare nämnts, ett flertal mönster i 

respondenternas kommentarer. Ett av dessa mönster, vilket ligger utanför de avgränsningar 

som gjorts i studien, är attityder gällande egna företagsaktier. Flera respondenter är kritiska 

till IASB:s behandling av skulddefinitionen kopplat till ett företags egna kapital. IASB 

betonar att de redan undersöker denna problematik och att den inte torde innebära någon 

förändring av skulddefinitionen (IASB 2015, ED s. 12). Detta är något som en majoritet av 

respondenterna inte anser stämma, och flertalet föreslår att IASB bör avsluta projektet kring 

finansiella instrument innan publiceringen av den slutliga föreställningsramen. Det finns här 

möjlighet att utföra en liknande kvalitativ innehållsanalys som denna studie, fastän av 

attityder angående eget kapital. Annan möjlig forskning torde kunna göras i form av en 

jämförande studie mellan föreställningsram och IAS 37, eftersom resultatet av studien har 

visat ett tydligt mönster i respondenternas kommentarer angående kopplingen mellan 

standarden och den nya skulddefinitionen. 
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Appendix 
 

Bilaga 1 – Respondenter från analyserade CL 

 

Intressentfärger 

                  

Myndigheter   Banker   Teknikföretag   Revisionsföretag   
Normgivare inom redovisning 

och revision 

                    

      
 

  
 

        

Universitet   Försäkringsbolag   Energiföretag   Revisorsorganisationer       

                    

      
 

  
 

        

    Investerare   Industriföretag           

                    

                    

Respondent Intressentgrupp Intressent 

 Basel Committee on Banking Supervision Statliga organisationer   

European Insurance and Occupational Pensions Authority  Statliga organisationer   

European Securities Markets Authority   Statliga organisationer   

Financial Reporting Council  Statliga organisationer   

International Organization of Securities Commissions  Statliga organisationer   

Securities and Exchange Board of India  Statliga organisationer   

The European Banking Authority  Statliga organisationer   

Wirtschaftsprüferkammer  Statliga organisationer   

Brasilias Universit Statliga organisationer   

Group of Brazilian Academics Statliga organisationer   

Loughborough University Statliga organisationer   

Open University Business School Statliga organisationer   

Singapore Management University Statliga organisationer   

University of Melbourne - Dept. of Accounting Statliga organisationer   

University of Technology Sydney Statliga organisationer   

Vrije Universiteit Amsterdam Statliga organisationer   

Australia and New Zealand Banking Group Limited  Finansbolag   

BNP PARIBAS Finansbolag   

BRADESCO  Finansbolag   

City Group P.L.C.  Finansbolag   

Credit Agricole SA Group   Finansbolag   

Deutsche Bank AG  Finansbolag   

European Banking Federation Finansbolag   

French Banking Federation   Finansbolag   
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German Savings Banks Association  Finansbolag   

The Canadian Bankers Association Finansbolag   

The European Association Co-operative Banks Finansbolag   

The Hong Kong Association of Banks  Finansbolag   

German Insurance Association Finansbolag   

Insurance Europe  Finansbolag   

International Actuarial Association  Finansbolag   

International Association of Insurance Supervisors Finansbolag   

The American Council of Life Insurers  Finansbolag   

BlackRock Inc.   Finansbolag   

Institute of International Finance  Finansbolag   

International Swaps and Derivatives Association  Finansbolag   

SIX Swiss Exchange Ltd  Finansbolag   
Swiss Holdings Federation of Industrial and Service 

Groups in Switzerland  Finansbolag   

The Association for Financial Markets in Europe  Finansbolag   

UK Shareholders Association  Finansbolag   

British Telecommunications plc  Teknik-, energi och industriföretag   

Edison Electric Institute   Teknik-, energi och industriföretag   

Huawei Global Finance Limited  Teknik-, energi och industriföretag   

International Business Machines IBM  Teknik-, energi och industriföretag   

Siemens AG Teknik-, energi och industriföretag   

American Gas Association  Teknik-, energi och industriföretag   

BP p.l.c.  Teknik-, energi och industriföretag   

International Energy Accounting Forum  Teknik-, energi och industriföretag   

National Association of Water Companies Teknik-, energi och industriföretag   

PETROBRAS  Teknik-, energi och industriföretag   

REPSOL  Teknik-, energi och industriföretag   

Shell International Ltd  Teknik-, energi och industriföretag   

The Linde Group  Teknik-, energi och industriföretag   

Accounting and Financial Reporting Daimler Group  Teknik-, energi och industriföretag   

 British American Tobacco  Teknik-, energi och industriföretag   

Unilever PLC Teknik-, energi och industriföretag   

Volkswagen Group  Teknik-, energi och industriföretag   

BDO IFR Advisory  Redovisnings- och revisionsorgan   

Deloitte Touche Tohmatsu Limited  Redovisnings- och revisionsorgan   

Ernst & Young Global Limited  Redovisnings- och revisionsorgan   

Grant Thornton International Ltd  Redovisnings- och revisionsorgan   

KPMG IFRG Limited  Redovisnings- och revisionsorgan   

MAZARS  Redovisnings- och revisionsorgan   

PwC  Redovisnings- och revisionsorgan   

RSM International Redovisnings- och revisionsorgan   

ACTEO  Redovisnings- och revisionsorgan   
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American Accounting Association  Redovisnings- och revisionsorgan   

Australasian Council of Auditors-General Redovisnings- och revisionsorgan   

Certified Practising Accountants Australia  Redovisnings- och revisionsorgan   

CFA Society of the UK  Redovisnings- och revisionsorgan   

Chartered Accountants Australia and New Zealan Redovisnings- och revisionsorgan   

Colegio de Contadores de Chile  Redovisnings- och revisionsorgan   

COLOR Accounting International  Redovisnings- och revisionsorgan   

Crowe Horwath International   Redovisnings- och revisionsorgan   

European Accounting Association  Redovisnings- och revisionsorgan   

European Federation of Accountant and Auditors for SME Redovisnings- och revisionsorgan   
FAR - The Institute for the Accountancy Profession in 
Sweden  Redovisnings- och revisionsorgan   

Fédération des Experts Comptables Européens  Redovisnings- och revisionsorgan   

Financial Acounting and Reporting Special Interest Group  Redovisnings- och revisionsorgan   

Institut der Wirtschaftsprüfer  Redovisnings- och revisionsorgan   

Institut Akauntan Awam Bertauliah Malaysia Redovisnings- och revisionsorgan   

Institute of Chartered Accountants of Pakista Redovisnings- och revisionsorgan   

Institute of Certified Public Accountants in Israel  Redovisnings- och revisionsorgan   

Institute of Certified Public Accountants of Kenya    Redovisnings- och revisionsorgan   

Institute of Certified Public Accountants of Uganda  Redovisnings- och revisionsorgan   

International Federation of Accountants  Redovisnings- och revisionsorgan   

Korean Accounting Standards Board  Redovisnings- och revisionsorgan   

Moore Stephens LLP  Redovisnings- och revisionsorgan   

The Association of Chartered Certified Accountants   Redovisnings- och revisionsorgan   
The Chartered Institute of Public Finance and 

Accountancy  Redovisnings- och revisionsorgan   

The Institute of Certified Public Accountants in Ireland   Redovisnings- och revisionsorgan   
The Institute of Chartered Accountants in England and 

Wales  Redovisnings- och revisionsorgan   

The Institute of Chartered Accountants of Scotland  Redovisnings- och revisionsorgan   

The Institute of Public Accountants  Redovisnings- och revisionsorgan   

The Japanese Institute of Certified Public Accountants  Redovisnings- och revisionsorgan   

The South African Institute of Chartered Accountants  Redovisnings- och revisionsorgan   

The South African Institute of Professional Accountants Redovisnings- och revisionsorgan   

The Zambia Institute of Chartered Accountants    Redovisnings- och revisionsorgan   

Accounting Standards Committee of Germany Nationella normgivare   

Asian-Oceanian Standard-Setters Group  Nationella normgivare   

Austrian Financial Reporting and Auditing Committee Nationella normgivare   

Australian Accounting Standards Board Nationella normgivare   

AUTORITE DES NORMES COMPTABLES Nationella normgivare   

China Accounting Standards Committee Nationella normgivare   

Commission des normes comptables Nationella normgivare   

Comitê de Pronunciamentos Contábeis Nationella normgivare   

Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera Nationella normgivare   
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European Financial Reporting Advisory Group Nationella normgivare   

Federation of Accounting Professions Nationella normgivare   

Group of Latin American Accounting Standard Setters Nationella normgivare   

Hong Kong Institute of Certified Public Accountants  Nationella normgivare   

Israel Accounting Standards Board Nationella normgivare   

Malaysian Accounting Standards Board  Nationella normgivare   

New Zealand Accounting Standards Board Nationella normgivare   

Norsk Regnskapsstiftelse Nationella normgivare   

Organismo Italiano di Contabilità  Nationella normgivare   

Polish Accounting Standards Committee Nationella normgivare   

Public Accountants and Auditors Board Zimbabwe  Nationella normgivare   

The Accounting Standards Board of Japan Nationella normgivare   

The Canadian Accounting Standards Board Nationella normgivare   

The Danish Accounting Standards Committee Nationella normgivare   

The Dutch Accounting Standards Board  Nationella normgivare   

The Indonesian Financial Accounting Standards Board  Nationella normgivare   

The Institute of Chartered Accountants of Sri Lanka  Nationella normgivare   

The Korean Institute of certified Public Accountants  Nationella normgivare   

The Singapore Accounting Standard Council   Nationella normgivare   

 

 

Bilaga 2 – Kodschema av attityder 

 

Kod Attityd Kriterium 

1 
1.1 Delar uppfattning 

Förpliktelse att överföra en ekonomisk resurs 
1.2 Delar inte uppfattning 

2 
2.1 Delar uppfattning 

Befintlig förpliktelse 
2.2 Delar inte uppfattning 

3 
3.1 Delar uppfattning 

Ingen praktiskt förmåga att undvika överföring 
3.2 Delar inte uppfattning 

4 
4.1 Delar uppfattning 

Inträffad händelse 
4.2 Delar inte uppfattning 

5 
5.1 Delar uppfattning 

Borttagning av sannolikhetskriteriet 
5.2 Delar inte uppfattning 
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