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Abstract 
 
After approximately 20 years of work, a new accounting standard will take effect January 1st, 
2022. The standard is called International Financial Reporting Standards 17 (IFRS) and will 
replace the current interim standard IFRS 4. During this time The International Accounting 
Standards Board (IASB) has worked out several proposals for modeling IFRS 17. In year 2013 
IASB published a so called revised Exposure Draft (ED) where companies and organizations 
were invited to comment on the proposals. These comments, so called Comment Letters (CL) 
are of significant nature for how the final standard will be designed. Thus, the CL made up the 
empirical basis of this study. IFRS 4 has received a lot of criticism for not being comparable 
and transparent enough. This problem subsequently led to the purpose of this study.  
 
The purpose of this study is to ascertain if stakeholders who commented on IASB:s revised ED 
from 2013 consider that the proposals in the ED will lead to a more comparable and transparent 
accounting standard. Furthermore, the study aims to find out if there are patterns in 
stakeholders’ attitudes towards the revised ED and if so, what those patterns are. The revised 
ED generated 198 CL in total from several different stakeholders. The study’s selection process 
ended with a total of 67 CL which made up the empirical material. Because the purpose of this 
paper is to analyze and interpret the stakeholders’ attitudes towards the proposals in the revised 
ED, a qualitative content analysis will be performed. It will include elements of both an 
inductive and deductive research approach.  
 
The results of the study show that a majority of stakeholders agree with the proposals in the 
revised ED from 2013 and that it will lead to a more transparent and comparable accounting 
standard. However, many stakeholders point out that several of the proposals are complex and 
hard to understand. Some of the comments from the companies and organizations that have 
been analyzed expresses that the complexity is a factor that may damage comparability and 
transparency. The most distinct patterns from the CL that have been analyzed are that the 
proposals constitute an improvement compared to the previous accounting standard as well as 
earlier proposals from the IASB and that the proposals in the revised ED will lead to increased 
comparability and transparency. Nevertheless, many stakeholders’ express concerns that the 
implementation process will be very time- and resource consuming.     
 
The study’s conclusion shows that the majority of stakeholders are in favor of the proposals in 
the revised ED. However, many also raise concerns regarding the complexity in the proposals 
and the lack of guidance. In light of these conclusions, IASB is on the right path to achieve their 
objective of an accounting standard with a higher degree of transparency and comparability 
than the current one.   
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Sammanfattning 
 
Efter cirka 20 års arbete kommer en ny redovisningsstandard för försäkringskontrakt,  den 1 
januari 2022, att träda i kraft. Standarden namnges International Financial Reporting Standards 
17 (IFRS) och kommer ersätta den nuvarande interimstandarden IFRS 4. Under denna tid har 
International Accounting Standards Board (IASB) tagit fram flera olika förslag för 
utformningen av IFRS 17. År 2013 publicerade IASB en så kallad reviderad Exposure Draft 
(ED) där företag och organisationer bjöds in att kommentera på de förslag som tagits fram. 
Dessa kommentarer, så kallade Comment Letters (CL), är av väsentlig karaktär för hur den 
slutgiltiga standarden kommer att se ut. Därav utgjorde dessa CL det empiriska underlaget i 
denna studie. Problemdiskussionen i studien visar att IFRS 4 har fått mycket kritik för att inte 
vara en tillräckligt transparent och jämförbar redovisningsstandard. Detta leder sedermera fram 
till studiens syfte. 
 
Syftet med denna studie är att ta reda på om intressenterna, som genom sina CL kommenterat 
på IASB:s reviderade ED från 2013, anser att förslagen i densamma kommer att leda till en mer 
jämförbar och transparent redovisningsstandard. Dessutom syftar studien till att ta reda på om 
det föreligger mönster i intressenternas attityder till förslagen i 2013 års reviderade ED och i så 
fall vilka dessa mönster är.  
 
Totalt genererade den reviderade ED:n 198 CL från olika typer av intressenter. Studiens 
urvalsprocess medförde att 67 av dessa CL utgjorde det empiriska materialet. Då studiens syfte 
är att analyserna och tolka intressenternas attityder till förslagen i den reviderade ED:n 
genomförs en kvalitativ innehållsanalys som innehåller inslag av både en induktiv och deduktiv 
forskningsansats.  
 
Studiens resultat visar att majoriteten av intressenterna håller med om att förslagen som 
framförs av IASB i den reviderade ED:n från 2013 kommer leda till en mer transparent och 
jämförbar redovisningsstandard. Däremot är det många intressenter som påpekar att flera av 
förslagen är komplexa och svårförstådda. Vissa av kommentarerna från företagen och 
organisationerna som analyserats uttrycker även att denna komplexitet är något som riskerar att 
skada jämförbarheten och transparensen. De tydligaste mönstren från de CL som analyserats är 
att förslagen är en förbättring från nuvarande redovisningsstandard samt tidigare förslag från 
IASB. Dessutom uppvisas mönstret att förslagen i den reviderade ED:n kommer att leda till 
ökad jämförbarhet och transparens. Dock menar många intressenter att 
implementeringsprocessen kommer vara mycket tids- och resurskrävande.  
 
Studiens slutsatser visar att en majoritet av intressenterna ställer sig bakom förslagen som 
framförs i den reviderade ED:n. Däremot ställer sig många kritiska till komplexiteten i förslagen 
samt bristen på vägledning. Dessa slutsatser påvisar att IASB är på rätt väg att uppnå sitt mål 
med en redovisningsstandard som har en högre grad av transparens och jämförbarhet än den 
nuvarande.   
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: IASB, transparens, jämförbarhet, reviderad, intressentteorin, IFRS 17, 
kommentarsbrev  
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
 
Efter drygt 20 års arbete publicerade International Accounting Standards Board (IASB) våren 
2017 en ny redovisningsstandard, International Financial Reporting Standards 17 (IFRS) över 
hur försäkringsavtal ska redovisas och värderas (Tidningen Balans 2018). När den träder i kraft 
1 januari 2022 kommer den att ersätta den nuvarande interimstandarden IFRS 4 
(Finansinspektionen 2018). Föregångaren till IASB, International Accounting Standards 
Committee (IASC) startade år 1997 projektet med att fram en ny standard för 
försäkringskontrakt (IASB 2007, DP s. 17). Anledningen var att det inte fanns någon befintlig 
standard gällande försäkringskontrakt och att information kring redovisning av 
försäkringskontrakt inte täcktes av någon annan befintlig standard som IASC vid den tiden 
utgivit (IASB 2007, DP s. 17). Detta ledde fram till att en kommitté från IASC år 1999 utfärdade 
ett dokument gällande försäkringskontrakt som attraherade 138 Comment Letters (CL) för 
intressenter att kommentera på. Efter att kommittén utvärderat dessa CL utvecklades en rapport 
till IASB, som ersatte IASC år 2001, i form av ett principprogram. IASB godkände inte 
principprogrammet och bjöd formellt inte in intressenter till att kommentera detta 
principprogram vidare. Däremot offentliggjordes det på IASB:s hemsida (IASB 2007, DP s. 
17).  
 
IASB ansåg att projektet inte kunde implementeras. På grund av detta valdes det att dela upp 
projektet i två faser för att göra övergången enklare. Fas I färdigställdes 2004 genom att utfärda 
interimstandarden IFRS 4. I standarden definieras ett försäkringskontrakt som ”ett avtal under 
vilket ett parti (försäkraren) accepterar en signifikant försäkringsrisk från ett annat parti 
(försäkringstagaren) genom att komma överens om att kompensera försäkringstagaren i det fall 
ett osäkert framtida event negativt påverkar försäkringstagaren” (IASB 2007, DP s. 21). 
Interimstandarden var tänkt att fungera som en temporär standard för att ge vägledning fram 
tills att den nya standarden trädde i kraft. De viktigaste målen med IFRS 4 var att skapa 
begränsade förbättringar inom redovisning av försäkringskontrakt, undvika stora förändringar 
vid implementeringen av fas II och utkräva öppenhet gällande informationen om 
försäkringskontrakt.  
 
IASB:s nästa steg var att år 2007 offentliggöra ett Discussion Paper (DP) för att inleda en 
bredare dialog med intressenter. Detta genom att öppna upp för publika kommentarer på 
föreslagna förbättringar, för att sedan inleda utvecklingen till en ny standard, även kallad en 
Exposure Draft (ED). Genom detta skulle IASB använda dessa kommentarer (CL) för att 
modifiera sin ED. IASB poängterar i sitt DP att det är av stor betydelse att den nya standarden 
skall innefattas av jämförbarhet gällande redovisning mellan försäkringsbolag, nationellt och 
internationellt. Dessutom skall redovisningen vara jämförbar mellan företag som gör liknande 
transaktioner men som inte är försäkringsbolag (IASB 2007, DP s. 8). Flertalet anledningar 
gjorde att IFRS 4 inte längre ansågs vara tillräckligt bra för att fortlöpa som standard för 
reglering av försäkringskontrakt. Den första som tas upp av (IASB 2007, DP s. 18) är att IFRS 
4 var alldeles för diversifierande i praktiken. Dessutom tas det upp att det föreligger icke-
konsekvens gällande hur försäkringskontrakt faktiskt redovisas. Således skadar detta 
jämförbarheten och investerare blir sårbara.  
 
Processen fortlöpte med att IASB tog fram en ED som publicerades i november 2010, till följd 
av de kommentarer som inkommit från DP 2007 (IASB 2010, ED s. 4). IASB skriver att 
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förbättringar gällande försäkringskontrakt är brådskande och att många användare av finansiella 
rapporter ser försäkringsavtal som en ”black box” som inte förser dem med relevant information 
gällande finansiell ställning och finansiell prestation i berörda företag. Förslagen i denna ED 
skulle vid denna tidpunkt medföra starten på ett ramverk som enligt IASB skulle komma att 
kräva försäkrare att förse sina finansiella rapporter med relevant information samt underlätta 
det ekonomiska beslutsfattandet för investerare. Vidare att eliminera icke-konsekvens genom 
att ersätta IFRS 4 med en ny standard. Till sist öka jämförbarheten mellan företag, jurisdiktioner 
och kapitalmarknader. 
 
Efter att diverse CL offentliggjorts för 2010 års ED, kom IASB 2013 ut med vad som kallas en 
reviderad ED. Där har kommentarer tagits i beaktning och själva förslaget på den nya 
standarden har förändrats. IASB skriver först varför denna reviderade ED har gjorts och 
förklarar detta som att de vill öka transparensen och jämförbarheten i redovisningen av 
försäkringskontrakt. I den reviderade ED:n sökte IASB återkoppling på tre fokusområden. 
Dessa är värderingsmetoder, presentation och upplysningar samt övergångsregler (IASB 2013, 
APFIC s. 9). 

1.2 Situationen före IFRS 17 
 
Detta avsnitt kommer kortfattat illustrera situationen under IFRS 4 och ge en kort 
sammanfattning av bristerna med interimstandarden. Det kommer senare att förklaras varför en 
annan IFRS standard är nödvändig. Som ett resultat kommer de största skillnaderna att 
illustreras eftersom det är av intresse för att förstå vilken inverkan förslagen i den reviderade 
ED:n kan medföra. IASB menar att IFRS 4 inte är tillräckligt bra för att fortlöpa som standard 
för reglering av försäkringskontrakt. IASB lyfter i sin Effects Analysis (EA) fram flera 
omständigheter som inte leder till tillräckligt transparent och jämförbar information i 
kontraktens beståndsdelar (IASB 2017, EA s. 6).  
 
Information om värdet av försäkringsförpliktelser 
Enligt IASB redovisar företag under IFRS 4 sina försäkringsavtal med icke-uppdaterade 
antaganden (IASB 2017, EA s. 6). Detta leder till att förutsättningar som fanns vid den tidpunkt 
då kontrakten utfärdades inte längre speglar den ekonomiska verkligheten i kontrakten och ger 
därför inte användarna av finansiella rapporter användbar information om förväntade framtida 
kassaflöden. Vidare speglar försäkringskontrakt under IFRS 4 inte tidsvärdet av pengar vid 
mätning av skulder och fordringar (IASB 2017, EA s. 6).  
 
Information om lönsamhet 
Flera företag lämnar inte konsekvent eller fullständig information om vinstkällorna som 
redovisas från försäkringskontrakt (IASB 2017, EA s. 6). Dessutom tillhandahåller flera företag 
redovisningsprinciper och metoder för att komplettera information som redovisas enligt IFRS 
4 (IASB 2017, EA s. 6). Denna informationen är oberoende av kraven i IFRS 4 vilket leder till 
att presentationen av informationen inte är konsekvent mellan bolag (IASB 2017, EA s. 6). 
 
Jämförbarhet under IFRS 4 
Redovisning av försäkringsavtal varierar väsentligt under IFRS 4 mellan företag som är 
verksamma i olika jurisdiktioner  (IASB 2017, EA s. 6). Det förekommer att företag använder 
uppdaterade diskonteringsräntor för att mäta sina försäkringsavtal medan andra använder 
historiska diskonteringsräntor. Dessutom kapitaliserar och avskriver en del företag kostnaderna 
för utfärdandet av nya försäkringskontrakt medan andra tar upp kostnaderna när de uppkommer.  
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1.3 IFRS 17 
 
Avsnittet kommer kortfattat illustrera hur IFRS 17 förväntas skilja sig från IFRS 4. Vanligtvis 
brukar införandet av en ny IFRS standard leda till liknande förändringar för liknande företag i 
samma bransch. Detta beror på att företag som använder IFRS-standarder vanligtvis flyttar från 
en gemensam befintlig redovisningspraxis till en annan (IASB 2017, EA s. 7).  Med anledning 
av att företag antagit olika metoder vid tillämpningen av IFRS 4 som tillåtit en variation av 
redovisningsmöjligheter av försäkringsavtal, kommer effekterna av IFRS 17 för företag att 
variera, även inom samma jurisdiktion (IASB 2017, EA s. 7). IASB förväntar sig en relativt 
liten förändring för redovisning av kortfristiga försäkringskontrakt. Däremot förväntar sig 
IASB en större förändring av redovisningen gällande långsiktiga försäkringskontrakt.  
 
Införandet av IFRS 17 kommer kräva att företag mäter sina försäkringskontrakt med aktuella 
antaganden som löpande uppdateras för att vara förenliga med relevant marknadsinformation 
(IASB 2017, EA s. 6). Detta ska bättre spegla tidpunkten för kassaflöden och osäkerheten som 
är förknippad med försäkringsavtal. IASB menar att detta kommer leda till mer aktuell och 
uppdaterad information av försäkringskontrakt, företags finansiella position och riskexponering 
samt ge en mer transparent rapportering av förändringar i försäkringsavtalens tillgångar och 
skulder (IASB 2017, EA s. 6). Den uppdaterade informationen kommer leda till att företag 
redovisar vinst som härrör från försäkringsavtal i den takt de levererar försäkringstjänster, 
snarare än när de tar emot premier (IASB 2017, EA s. 6). Vidare kommer det att ge ytterligare 
användbar information för att utvärdera försäkringsgivare och hur deras prestation förändras 
över tid. Följande leder till IASB:s ståndpunkt att befintlig redovisningspraxis för 
försäkringsavtal misslyckas att återspegla den sanna underliggande finansiella positionen och 
resultatet som uppstår från tidigare försäkringsavtal. Detta leder i sin tur till att IFRS 17, som 
tidigare nämnt, ämnar adressera dessa problem genom att göra försäkringsgivares finansiella 
rapporter mer användbara och transparanta samt att uppnå en ökad jämförbarhet mellan 
försäkringsgivare över jurisdiktioner.  
 
Information om värdet av försäkringsförpliktelser 
Företag kommer med IFRS 17 att mäta försäkringsavtal genom aktuella värden. Det innebär att 
uppdaterande antaganden om kassaflöden, diskonteringsräntor och risk kommer användas vid 
varje rapporteringsdatum (IASB 2017, EA s. 6). Detta kommer ge mer användbar information 
samt synliggöra eventuella otillbörliga matchningar mellan tillgångar och skulder. Vidare 
kommer företag att rapportera beräknade framtida betalningar för uppkomna förpliktelser till 
försäkringstagare på en diskonterad basis. Vidare leder det till att tidsvärdet av pengar 
återspeglas vid beräknandet av försäkringsavtalets skulder och kommer bättre att återspegla de 
ekonomiska kostnaderna (IASB 2017, EA s. 6). 
 
Information om lönsamhet 
Företag kommer att lämna information om olika komponenter av nuvarande och framtida 
lönsamhet som härrör från försäkringskontrakten (IASB 2017, EA s. 6). Företag kommer 
således att redovisa intäkterna i takt med att de levererar försäkringsskydd till 
försäkringstagarna. Information om förväntad vinst från försäkringsavtal blir tillhandahållna på 
ett mer jämförbart sätt vilket leder till att användare av finansiella rapporter kommer behöva 
mindre kompletterande information (IASB 2017, EA s. 6). 
 
Jämförbarhet under IFRS 17 
Företag kommer att tillämpa en konsekvent redovisningsram för alla försäkringsavtal. Detta 
kommer leda till att många redovisningsskillnader försvinner vilket gör det möjligt för 
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investerare och analytiker att korrekt identifiera ekonomiska och riskfyllda likheter och 
skillnader mellan företag som utfärdar försäkringsavtal (IASB 2017, EA s. 7). Vidare kommer 
intäkterna från försäkringsavtalen bättre att återspegla försäkringsskyddet som tillhandahålls då 
depositionskomponenterna exkluderas (IASB 2017, EA s. 7). Detta kommer öka 
jämförbarheten och förståelsen för vinst- och förlustfaktorer i försäkringskontrakten. Vidare 
kommer det att möjliggöra branschöverskridande jämförbarhet samt underlätta förståelsen för 
icke-specialiserade investerare (IASB 2017, EA s. 7).  

1.4 Hur försäkringar fungerar 
 
I detta avsnitt skall det kortfattat redogöras för vad som karakteriserar ett försäkringskontrakt. 
Som nämnt tidigare definieras ett försäkringskontrakt som ”ett avtal under vilket ett parti 
(försäkraren) accepterar en signifikant försäkringsrisk från ett annat parti (försäkringstagaren) 
genom att komma överens om att kompensera försäkringstagaren i det fall ett osäkert framtida 
event negativt påverkar försäkringstagaren” (IASB 2007, DP s. 21). Grundläggande erbjuder 
försäkrare eller försäkringsbolag försäkringstagare ett försäkringskontrakt, där detaljerna i 
kontraktet redogörs för och för vilka skador som försäkringstagaren täcks av (IASB 2017, EA 
s. 110). Den summa pengar som försäkringsbolaget kräver av försäkringstagare för den period 
som försäkringen gäller kallas för premie. Om försäkringstagare upplever en förlust som 
potentiellt är täckt av försäkringskontraktet erhåller försäkringstagaren en fordran till 
försäkringsgivaren för bearbetning (IASB 2017, EA s. 110).  
  
Ett försäkringskontrakt skapar vanligtvis ett antal rättigheter och skyldigheter som tillsammans 
skapar ett paket av kassainflöden och kassautflöden mellan försäkringsgivaren och 
försäkringstagaren (IASB 2017, EA s. 110). Vissa försäkringskontrakt omfattar utöver 
försäkringsrisk andra funktioner som exempelvis kapitalförvaltningstjänster. Även om olika 
försäkringsprodukter har olika egenskaper så gäller för alla typer av försäkringskontrakt att 
försäkringstagaren betalar en premie i utbyte mot att försäkringsgivaren antar den finansiella 
risken av osäkra framtida händelser (IASB 2017, EA s. 110). Dessa kontrakt är vanligtvis 
prissatta och betalda i början av försäkringsperioden medan försäkringsskyddet levereras i 
framtiden. Följaktligen är försäkringsgivarens vinst inte känd förrän riskerna är minskade, 
avvecklade eller eliminerade (IASB 2017, EA s. 110). Försäkringstransaktionen involverar 
därför att försäkringstagare antar en garanterad och känd förlust i form av betalning till 
försäkringsgivaren i utbyte mot ett löfte till att kompensera försäkringstagaren av en täckt 
förlust.  

1.5 Värderingsmetoder i IFRS 17 
 
En av de mer innovativa och viktiga förändringarna som IFRS 17 för med sig är hur 
försäkringskontrakt ska värderas (Deloitte 2017). Försäkringskontrakt kommer antingen att 
värderas enligt Building Block Approach (BBA), Variable Fee Approach (VFA) eller Premium 
Allocation Approach (PAA). BBA är den grundläggande modellen som är tillämplig på alla 
försäkringskontrakt och består av fyra block som kommer att beskrivas närmare och illustreras 
av figur 1. BBA kan sammanfattas som ett tillvägagångssätt som beräknar framtida 
nettokassaflöden och anpassar det med beaktande av riskansvaret som ett försäkringskontrakt 
innebär. Resultatet av detta kallas kontraktsmässig servicemarginal (CSM) och är en ny term 
som utvecklats för IFRS 17. 
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Figur 1: Redovisning av försäkringstekniska avsättningen i IFRS 17 (BBA) 

Som illustreras i figur 1, vilken är inspirerad av Deloitte (2017), värderas de försäkringstekniska 
avsättningarna som totalen av fyra olika block. Det första av dessa block består av de 
uppskattade framtida kassaflödena från premier, försäkringsersättningar och andra utgifter. 
Dessa kassaflöden uppdateras löpande vid efterföljande rapporteringstillfällen utifrån de 
ändrade marknadsmässiga omständigheterna och all annan relevant information vid 
redovisningstillfället. Block två består av en diskonteringsfaktor för att nuvärdesberäkna 
kassaflödena. Detta beräknas genom att uppdatera diskonteringsfaktorn vid utgången av varje 
rapportperiod utifrån förändringar i marknadsmässiga förutsättningar. Block ett och block två 
kallas gemensamt för bästa skattning av framtida kassaflöden. Block tre består av en 
riskjustering för att beakta osäkerheten i kassaflödenas storlek och när i tiden de inträffar. 
Riskjusteringen i avsättningen för återstående försäkringsperiod omvärderas i slutet av varje 
rapportperiod utifrån hur osäkerheten i de framtida kassaflödena förändras. Dessa tre block 
leder fram till det fjärde vilket är CSM, även kallad vinstmarginal (Tidningen Balans 2018). 
CSM representerar den obearbetade vinsten i ett försäkringskontrakt (Deloitte 2013).  
 
IFRS 17 föreskriver två metoder för hur vinstmarginalen ska upplösas över försäkringsavtalets 
löptid, dessa kallas för huvudmetoden och den rörliga avgiftsmetoden (Deloitte 2017). Vidare 
innehåller standarden särskilda regler för när vinstmarginalen kan användas för 
förlustabsorbering som uppstår vid justeringar i försäkringsavtalens förväntade framtida 
kassaflöden och riskmarginal (Deloitte 2017).  
 
Enligt huvudmetoden beräknas vinstmarginalen vid försäkringsavtalets ikraftträdande som en 
residual till de förväntade framtida kassaflödena och riskmarginalen (Deloitte 2017). De 
eventuella förlusterna redovisas direkt i resultatet. Därefter justeras vinstmarginalen vid 
efterföljande värderingstillfällen för följande poster; förräntning på vinstmarginalen beräknat 
utifrån den ränta som gällde vid kontraktets ingående, förlustabsorbering som uppstår på grund 
av justeringar av de bästa skattningarna av framtida kassaflöden och riskmarginalen som beror 
på förändrade icke-finansiella antaganden samt upplösning av vinstmarginalen under 
räkenskapsperioden enligt den metod som fastställts baserat på försäkringsavtalets duration och 
storlek (Deloitte 2017). Figur 2, också inspirerad av Deloitte (2017), kommer att illustrera 
sambandet för att bättre belysa aspekterna i huvudmetoden.     
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Figur 2: Redovisning av justeringar av vinstmarginalen 

VFA 
Utöver BBA som är grundmodellen för försäkringsavtal, finns det också två alternativa 
modeller. Den första av dessa är VFA vilket är ett alternativt tillvägagångssätt för att värdera 
olika kontrakt. Detta tillvägagångssätt gäller endast direkt deltagande kontrakt som uppfyller 
vissa kriterier. Ett direkt deltagande kontrakt kan betraktas som en skyldighet att betala 
försäkringstagaren ett belopp som är lika med det verkliga värdet av de underliggande objekten 
i kontraktet med avdrag för en rörlig serviceavgift (IASB 2017, EA s. 17). Ett underliggande 
objekt definieras som ett objekt, till exempel en obligation, en aktie eller en egendom, som 
genererar en investeringsavkastning vilken delas mellan försäkringsbolaget och 
försäkringstagaren (IASB 2017, EA s. 138). Följaktligen tillhandahåller dessa kontrakt 
investeringsrelaterade tjänster som är integrerade med försäkringsskydd. Ett försäkringsavtal 
med direkt deltagande funktioner är kontrakt som inkluderar följande funktioner: 
  

1. Avtalsvillkoren ska ange att försäkringstagaren deltar i en del av en tydligt identifierad 
pool av underliggande objekt. 

  
2. Bolaget förväntar sig att betala försäkringstagaren ett belopp som motsvarar en väsentlig 

del av det verkliga värdet av avkastningen på de underliggande objekten. 
  

3. En väsentlig del av kassaflöden som företaget förväntas betala till försäkringstagaren 
varierar med det verkliga värdet av kassaflödet från de underliggande objekten. 

 
Syftet med VFA är att undvika effekter i resultaträkningen som uppstår på grund av otillbörlig 
matchning mellan redovisningsreglerna för avkastningen på de underliggande tillgångarna och 
för förändringar i de försäkringstekniska avsättningarna som beror på förändrade finansiella 
förutsättningar (Deloitte 2017). VFA skiljer sig från huvudmetoden genom att periodens 
faktiska avkastning får användas för att justera vinstmarginalen. Det innebär att de förändrade 
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Alla övriga 
förändringar 

Förändringar i 
disonteringsräntor 

finansiella förutsättningarna kan påverka vinstmarginalen med tillämpning av denna metod 
(Deloitte 2017). 
 
PAA 
Vissa försäkringsavtal får redovisas enligt en förenklad metod känd som PAA under IFRS 17. 
Förutsättningen är att försäkringsskyddet inte sträcker sig mer än ett år efter ikraftträdandet och 
om tillämpningen av metoden kan anses ge en god approximation på en motsvarande värdering 
enligt huvudmetoden (Deloitte 2017). Studien har inte för avsikt att gå in djupare på denna 
metod med anledning av att förslagen i den reviderade ED:n och således kommentarerna från 
intressenterna i deras CL fokuserar mer på BBA och VFA.    

1.6 Presentation och upplysningar 
 
Efter att ha förklarat de olika värderingsmetoderna kortfattat är det nu av intresse att lyfta de 
viktigaste presentationsmetoderna för IFRS 17. Även om studien inte har som syfte att behandla 
intäktsredovisning så behandlar förslagen i den reviderade ED:n olika metoder för att presentera 
försäkringskontrakt varför dessa behöver redogöras för kortfattat.  
 
Presentationen av finansiella rapporter inkluderar först och främst rapporteringen av nyskattade 
redovisade värden av försäkringskontrakts skulder i balansräkningen. IFRS 17 vill försäkra att 
det presenterade finansiella resultatet är konsekvent för både försäkrare och företag som inte 
utfärdar försäkringskontrakt (Zanders 2016). IASB skriver att detta uppnås genom att redovisa 
intäkter och kostnader som intjänade eller uppkomna snarare än mottagna och betalda.  
 
Standarden innehåller omfattande upplysningskrav kring presentationen av försäkringsavtal 
samt specifikationer på hur varje del i BBA har utvecklats under räkenskapsåret. Exempel på 
specifikationer är förändringar i diskonteringsräntor och riskmarginal samt avstämningar över 
hur vinstmarginalen har förändrats över räkenskapsperioden och avstämningar mellan resultat 
och balansräkningarna (Deloitte 2017). Figuren är inspirerad av Deloitte (2017).  
 
 
 
 
                    
 
 
                  
 
 
 
                   
           
        
 
 

 

Figur 3: Redovisning av resultatet enligt huvudmetoden 
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1. Förändringar i icke-finansiella antaganden påverkar vinstmarginalen.  
2. Förändringar i finansiella antaganden redovisas mot resultatet. 
3. Upplösningen av diskonteringsräntan som förväntas vid första redovisningen redovisas 

i resultatet. 
4. Förändringar i diskonteringsräntan för framtida kassaflöden får redovisas i resultatet 

eller i övrigt totalresultat. 

1.7 Övergångsregler 
 
I den nya standarden finns det särskilda övergångsregler som försäkringsbolagen måste beakta 
vid en förstagångstillämpning (Deloitte 2017). Övergångsreglerna säger att CSM måste 
uppskattas vid öppningsbalanserna som om IFRS 17 alltid hade tillämpats. Standarden ger 
företag möjlighet att räkna om öppningsbalanserna avseende försäkringsavtal. Till att börja med 
skall en fullständig retroaktiv tillämpning göras, såvida det inte är praktiskt ogenomförbart. Där 
detta anses vara praktiskt ogenomförbart, beroende på informationsbrist, har 
försäkringsbolagen möjlighet att använda en modifierad retroaktiv tillämpning. Målsättningen 
med denna metod är att komma fram till ett resultat som ligger så nära den fullständiga 
retroaktiva tillämpningen som möjligt. Detta görs genom att använda rimliga och relevanta 
antaganden (Deloitte 2017).  

1.8 Problemdiskussion 
 
Behovet för en ny redovisningsstandard gällande försäkringsavtal är stort. Försäkringsbolag 
utgör 12 % av det totala antalet företag som på något vis använder IFRS-standarder. Givet denna 
förhållandevis höga procentsats är en rättvisande redovisning av stor vikt. Dessutom är den 
finansiella ställningen för försäkringsbolag något som påverkar den globala ekonomin med 
tanke på att intressenter exponeras av bolagens redovisning och finansiella rapporter (IASB 
2017, EA s. 3).  
 
Målet med IFRS 17 är att globalt standardisera redovisningen av försäkringskontrakt med 
avsikten att öka jämförbarheten och transparensen samt förse intressenter med informationen 
de behöver för att förstå den finansiella positionen och den finansiella prestationen (Deloitte 
2019). Detta får även stöd från SI Consulting (2019) som påpekar att IASB:s grundläggande 
mål med den nya standarden är att öka transparensen och jämförbarheten i rapporteringen av 
försäkringskontrakt. Den nya standarden kommer att resultera i stora förändringar för hela 
försäkringsindustrin och implementeringen kommer med stor sannolikhet att ta lång tid och 
vara väldigt komplex (Deloitte 2019). Enligt IASB kommer införandet av IFRS 17 kräva att 
försäkringsbolag samlar mycket ny information, utvecklar anställdas kunskaper och anställer 
ny personal som redan är experter på ämnet. Sådana aktiviteter kan ta lång tid och därmed bli 
en stor kostnad för de som utfärdar försäkringskontrakt. Vidare skriver IASB att 
försäkringsbolag måste räkna med kostnader på en pågående basis. Dessa förväntas uppkomma 
främst på grund av den tid det tar att skaffa information om den nya standarden vilken är mycket 
komplex (IASB 2017, EA s. 5).  
 
Även om de flesta intressenterna, inklusive försäkringsbolag, håller med om att det behövs en 
ny harmoniserad standard gällande försäkringskontrakt så skiljer sig åsikterna i hur den nya 
standarden skall utformas (IASB 2017, EA s. 4). Ett problem är att försäkringskontrakt ofta 
innehåller långsiktiga och komplexa risker. Försäkringskontrakt handlas inte på marknader och 
innehåller signifikanta depositionskomponenter vilket visar på ytterligare utmaningar i hur de 
faktiskt ska mätas och redovisas (IASB 2017, EA s. 4). Vissa redovisningspraktiker misslyckas 
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att på ett rättvisande sätt reflektera den underliggande finansiella positionen och prestationen 
som uppkommer från försäkringskontrakt. IASB avser därför att IFRS 17 ska angripa dessa 
problem och skapa större transparens och användbar information i försäkringsgivares 
finansiella rapporter samt att göra redovisningspraktiken mellan jurisdiktioner mer konsekvent 
(IASB 2017, EA s. 4).  
 
IASB nämner i sin EA att framtagandet av IFRS 17 beror på att den tidigare standarden IFRS 
4 inte gav någon vägledning i hur försäkringskontrakt skall mätas (IASB 2017, EA s. 4). Med 
dagens interimstandard IFRS 4 förekommer skillnader i redovisningspraktiken mellan länder 
och inom branscher. Detta leder till att investerare och analytiker har svårt att jämföra den 
finansiella ställningen mellan olika jurisdiktioner och företag. Detta har medfört att många 
intressenter anser att det finns ett behov att utveckla en gemensam global standard gällande 
redovisning av försäkringskontrakt (IASB 2017, EA s. 4).  
 
Det framgår tydligt hur de två faktorerna transparens och jämförbarhet är sårbara under IFRS 4 
(IASB 2017, EA s. 6–7). När det gäller transparens finns tre punkter som under IFRS 4 medför 
avsaknaden av detta. Initialt använde vissa försäkringsbolag icke-uppdaterade antaganden vid 
mätningen av kontrakt. Ofta ett antagande som gällde vid den tiden avtalet utfärdades men som 
vid en senare tid inte alls stämde överens med verkligheten. Den andra punkten som nämns är 
att vissa företag inte beaktar tidsvärdet av likvida medel vid mätningen av skulder. Till sist 
använder vissa företag “förväntad vinst på tillgångar” som diskonteringsränta för att mäta 
försäkringskontrakten.  Dessa punkter skapar en brist på transparens varför den nya standarden 
har målet med ökad transparens.  
 
När det gäller jämförbarhet tas tre punkter upp, som tydligt framhåller en brist på denna 
kvalitativa egenskap under IFRS 4. Till att börja med varierar redovisningen för 
försäkringskontrakt alldeles för mycket. Exempelvis använder vissa företag uppdaterade 
diskonteringsräntor medan andra använder historiska diskonteringsräntor. Dessutom väljer 
vissa företag att aktivera kostnader som tillgångar medan andra företag inte väljer detta. Den 
andra punkten handlar om att vissa multinationella företag väljer att konsolidera med sina 
dotterbolag på olika sätt i olika jurisdiktioner vilket i sin tur leder till försämrad jämförbarhet. 
Den sista punkten berör att vissa företag tar upp kontantbetalning och depositioner som intäkt 
vilket skiljer sig från företag i andra industrier.   
 
Enligt IASB kommer IFRS 17 motverka problemen med transparens och jämförbarhet. Bland 
annat genom att använda uppdaterade antaganden för att mäta försäkringskontrakt. Alltså att 
förhålla sig till dagens status på marknaden. Detta kommer således att skapa en bättre plattform 
för investerare och analytiker gällande det ekonomiska beslutsfattandet. Dessutom kommer 
IFRS 17 kräva av företag att ta upp intäkter direkt kopplade till försäkringstjänster istället för 
att koppla de till premier. Detta kommer enligt IASB förse intressenter med ytterligare 
information för att utvärdera ett företags finansiella position och prestation. När det gäller 
jämförbarhet skriver IASB att delar av redovisningsmodeller som används av företag i 
försäkringsbranschen är icke-konsekventa med IFRS standarder. Med detta i åtanke skall IFRS 
17 förse företag i försäkringsbranschen med konsekventa generella principer som skall gälla 
för all redovisning av försäkringskontrakt. Detta skall ge investerare och analytiker bättre 
förutsättningar att jämföra kontrakt, företag och branscher (IASB 2017, EA s. 6–7). Med 
interimstandarden IFRS 4:s brist på jämförbarhet och transparens tillsammans med IASB:s 
konfidens om att IFRS 17 kommer förbättra dessa faktorer, leder detta in på vad intressenterna 
själva anser.  
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1.9 Forskningsfrågor 
 

• Vilka förslag i den reviderade ED:n anser intressenter kommer leda till ökad transparens 
och jämförbarhet? 

• Uppstår det mönster i intressenternas attityder till förslagen i den reviderade ED:n och 
i så fall vilka?   

1.10  Syfte 
 
Syftet med denna studie är att undersöka om intressenter anser att förslagen i den 
reviderade ED:n kommer leda till ökad transparens och jämförbarhet mellan företag och länder 
gällande försäkringsbolags finansiella rapporter. Vidare skall det undersökas huruvida det 
existerar mönster i attityder hos intressenterna gällande förslagen i den reviderade ED:n och i 
så fall vilka dessa mönster är. Studien ska bidra med ett förtydligande av vilka frågor i den 
reviderade ED:n som intressenter anser är till fördel respektive nackdel gällande transparens 
och jämförbarhet. Detta ska sedermera hjälpa till att öka förståelsen för vilka konsekvenser de 
föreslagna förbättringarna i den reviderade ED:n kan få för de mål IASB har satt upp med 
standarden.   

1.11  Avgränsningar 
 
Studien avgränsas till att undersöka de attityder som intressenter uppvisar genom de CL som 
inkommit till IASB från den reviderade ED:n. Uppsatsen har inte för avseende att behandla alla 
ställningstaganden kring standarden utan ämnar sig åt att behandla de aspekter som påverkar 
transparens och jämförbarhet i den reviderade ED:n. Avgränsningen görs därför till de CL som 
explicit svarar på frågor gällande transparens och jämförbarhet samt till de intressentgrupper 
som ryms i den intressentmodell som framtagits för att analysera den samlade empirin. Studien 
anser att de intressentgrupper som kommer behandlas i stor utsträckning påverkas av förslagen 
i den reviderade ED:n. Avgränsning har gjorts till den reviderade ED:n från 2013 då detta är 
den senaste versionen som givit ordentligt med underlag för att göra en undersökning som 
passar uppsatsens syfte och metod. På grund av att uppsatsen omfattar ett examensarbete om 
30 högskolepoäng, behandlas enbart aspekter gällande transparens och jämförbarhet i den 
reviderade ED:n då en komplett undersökning av revideringen skulle vara för resurs- och 
tidskrävande.  

1.12  Uppsatsens disposition 
 
Fortsättningsvis kommer uppsatsen ha följande disposition. Kapitel två tar upp den teoretiska 
bakgrunden med modeller som kommer ligga till grund för analysen av det empiriska 
materialet. Kapitel tre kommer att behandla metoden och datainsamlingen. Det som kommer 
läggas fokus på är forskningsansatser och undersökningsansatser samt hur insamlingen av data 
sett ut och på vilket sätt urvalet har begränsats. Även forskningsetik och källkritik kommer 
behandlas här. I kapitel fyra kommer empirin att behandlas.  Detta innefattar ett redovisande av 
intressenternas syn på jämförbarhet och transparens i den reviderade ED:n. I kapitel fem 
kommer analysen av det empiriska materialet genomföras. Till sist, i kapitel sex, behandlas 
slutsatser som dras från studiens analys. Avslutningsvis presenteras en reflektion av studien 
samt förslag på vidare forskning.  
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2 Teoretisk referensram 
2.1 Redovisningens kvalitativa egenskaper 
 
Vilken relevans redovisningen har och huruvida två olika synsätt kan användas för att bedöma 
detta diskuteras av Bengtsson (2008). Enligt författaren kan det å ena sidan ses från företagets 
perspektiv vilket innebär att så kallat verkligt värde används vid bedömning av företagets 
tillgångar och skulder. Å andra sidan kan utgångspunkten vara marknadens perspektiv och 
därmed låta aktiehandel bedöma värdet på företaget. Vidare beskriver Bengtsson (2008) att 
IFRS största fokus ligger på aktieägarintresset och att det genom åren växt fram vad som 
kommit att kallas “redovisningens kvalitativa egenskaper”. Redovisningens internationella 
reglering har sin grund i det ramverk som arbetats fram av IASB. Denna reglering har stora 
likheter med det ramverk som upprättats av USA för sin egna nationella externredovisning.  
 
Ramverket redogör för de finansiella rapporternas syfte, de kvalitativa egenskaper som 
påverkar rapporternas användbarhet, definitioner av tillgång/skulder samt intäkter/kostnader 
och kriterier för när dessa skall tas med i rapporterna samt hur värderingen av dem skall göras 
(Bengtsson 2008). Som en första och grundläggande utgångspunkt kan det fastslås att 
redovisningen finns för att vara en tjänst till någon eller några (Bengtsson 2008). Detta har 
åtminstone varit den tidigare uppfattningen, att redovisningen skall tjäna syftet att tillgodose ett 
flertal intressenter med relevant information som kan utgöra underlag för beslutsfattande. 

 

2.1.1 Transparens 
 
Att fastslå en generell definition av begreppet transparens i redovisningen är något som visat 
sig vara svårt att genomföra. Detta styrks av Barth E och Schipper (2008) som skriver att det 
inte finns någon definition som är överenskommen gällande transparens i redovisningen. 
Termen definieras heller inte i IASB:s föreställningsram. Transparens innebär rent fysiskt 
överföring av ljus så att föremål kan ses igenom. Detta kan vidare överföras till att betyda 
öppenhet och kommunikation av ett företags angelägenheter. Vad som enligt Barth E och 
Schipper (2008) är en viktig följd av detta är att transparens har nära koppling till 
ansvarstagande. Vidare skriver de att transparens i den finansiella redovisningen är den 
egenskap som är vital för att visa på ett företags underliggande ekonomiska ställning. Detta för 
att minska informationsasymmetrin och på så vis ta hänsyn till sina intressenter.  
 
Vidare leder detta in på vilka potentiella fördelar ett transparent redovisningssystem kan ha. 
Barth E och Schipper (2008) påvisar att ett sådant system signifikant kan leda till minskade 
kapitalkostnader. Med hög informationsasymmetri, som ofta är en konsekvens av låga nivåer 
av transparens, finns risken för feluppskattning av ett företags ekonomiska parametrar. Genom 
att öka överensstämmelsen mellan finansiella rapporter och den ekonomiska ställningen i ett 
företag kan graden av asymmetri minskas och på det sättet minska kapitalkostnaderna. Faktorn 
gällande korrekta uppskattningar är mycket viktig för att investerare skall kunna fatta 
välinformerade beslut. Detta gäller så gott som alla redovisningsbaserade siffror, såsom 
framtida kassaflöden och soliditet. Transparens är en viktig faktor för att intressenter skall 
kunna precisera sina uppskattningar och på ett så korrekt sätt som möjligt värdera ett företag.  
 
Resonemanget styrks vidare av (S. Mohammadi & B. Moein Nezhad 2015, s. 60) som menar 
att transparens i redovisningen är en av de viktigaste faktorerna vilken påverkar ett företags 
attraktivitet gentemot intressenter. Transparensnivån ter sig olika beroende på hur villig 
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företagsledningen är att utfärda korrekt information till aktörer på marknaden. 
Kapitalmarknaden förbättras i det långa loppet om transparent information finns tillgänglig. 
Därav är det mycket viktigt att den finansiella informationen i företags rapportering är 
transparent.  
 
Barth E och Schipper (2008) menar att det finns utmaningar med att införa transparens i 
redovisningen över jurisdiktioner och internationellt. Dessa utmaningar är internationell 
diversifiering av redovisningsstandarder, traditioner, lagar och kulturer. Initialt gäller det att 
skapa en gemensam internationell acceptans för de regler som IASB framhåller i sina 
standarder. Vidare gäller det att dessa regler appliceras och tas i bruk av företag och 
organisationer på en global skala för att konvergens och transparens skall uppnås. Dessutom 
måste de standarder som implementeras hålla hög kvalitet och vara i enlighet med 
föreställningsramen. Ett annat problem är hur nationell suveränitet skall hanteras. Detta är något 
som är av stor vikt för att uppnå internationell transparens av redovisningsstandarder.  
 
Enligt IASB förväntas IFRS 17 att leda till ökad transparens och uppdaterad information genom 
att förbättra kvalitén på de finansiella rapporterna, som i sin tur kommer att leda till att 
intressenter och andra aktörer kan fatta bättre och mer rationella ekonomiska beslut. Vidare 
kommer ökad transparens resultera i långsiktig finansiell stabilitet (IASB 2017, EA s. 35).  
IASB menar att transparens och globala standarder är viktiga med tanke på att den moderna 
ekonomin handlar om transaktioner som sker över nationella gränser. Många företag har 
dotterbolag i olika länder med olika typer av redovisningssystem vilket försvårar 
beslutsfattandet för intressenter. För att göra något åt detta problem skriver IASB att genom 
deras IFRS-standarder kommer en högre grad av transparens att uppnås. 

2.1.2 Jämförbarhet 
 
Jämförbarhet är en av de förbättrande kvalitativa egenskaperna hos den finansiella 
rapporteringen i den konceptuella föreställningsramen och även en av de tekniska kriterierna i 
IAS-förordningen (EFRAG 2017, BM s. 1). Denna kvalitativa egenskap ser till att öka 
användbarheten av information som är relevant och troget representerad (IASB 2010, CF s. 36). 
Syftet är att underlätta användarnas beslut när de ska välja mellan olika alternativ. Exempelvis 
att sälja eller inneha en investering eller att investera i det ena eller andra företaget. Följaktligen 
är information om en rapporterande enhet mer användbar om den kan jämföras med liknande 
uppgifter om andra enheter och med liknande uppgifter om samma enhet för en annan period 
eller ett annat datum (IASB 2010, CF s. 36).  
 
Jämförbarhet gör det således möjligt för användare att identifiera likheter i och skillnader 
mellan objekt i redovisningen (EFRAG 2017, BM s. 1). Till skillnad från de andra kvalitativa 
egenskaperna är jämförbarheten inte relaterad till ett enda objekt. Detta för att en jämförelse 
kräver minst två objekt. Enligt Young och Zeng (2015) reflekterar jämförbara finansiella 
rapporter samma ekonomiska omständigheter. Detta går i linje med Barth’s (2008) syn på att 
vid olika ekonomiska omständigheter skall det medföra olika behandling av finansiella 
rapporter.  
 
En annan funktion som jämförbarhet medför är att rapportanvändarna kan bilda sig en 
uppfattning om trender i ett företags finansiella ställning och resultat över en längre period, 
samt kunna jämföra företag i samma bransch med varandra (Bengtsson 2008). Detta innebär att 
om företag tvingas ändra någon princip för sin redovisning, skall upplysningar lämnas med 
uppgift om hur den ändrade redovisningsprincipen påverkat företagets ställning och resultat 
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(Bengtsson 2008). En viktig aspekt som är allmänt accepterad är att jämförbarhet inte kräver 
absolut likformighet för redovisning av samma transaktioner och händelser (EFRAG 2017, BM 
s. 1). Att uppnå ett sådant resultat ter sig omöjligt på grund av oundvikliga faktorer som 
uppskattningsosäkerhet.  

2.2 Ambiguity aversion 
 
Ambiguity Aversion (AA) beskrivs av Trojani och Vanini (2004, s. 280) som en förekomst av 
motsträvighet gentemot ambiguitet. Forskarna förklarar att motsträvighet kan förekomma i 
situationer då investerare är ofria mellan flera kriterier som rör sannolikhet för att redogöra 
fördelningen av slumpmässiga variabler. Trojani och Vanini (2004, s. 280) förklarar att 
investerare inte attraheras av ambiguitet vid kriterier för avkastning på en genomförd 
investering. Det finns snarare en koppling mellan motsträvighet till ambiguitet och 
psykologiska och beteendemässiga faktorer (Trojani & Vanini 2004, s. 280). De påvisar 
relevansen mellan att skilja på motsträvighet till ambiguitet och motsträvighet till risk då 
investerares karaktär ter sig på olika sätt under dessa omständigheter.  
 
Andra forskarna som har undersökt motsträvighet till ambiguitet är Epstein och Schneider 
(2008, s. 197). De redogör för hur investerare behandlar osäkerhet i information och enligt 
forskarna leder osäker information till två effekter. Den första behandlar investerares respons 
vid erhållande av osäker information. Vid ambiguitet i information svarar investerare 
oregelbundet vilket leder till att negativ information påverkar beslut i en högre grad än vad 
positiva nyheter gör (Epstein & Schneider 2008, s. 198). Om ambiguitet i information som 
förmedlas är positiv är den största oron att informationen är opålitlig, samtidigt som det sämsta 
scenariot vid negativa nyheter är att informationen är tillförlitlig. Detta leder till att de 
investerare som förväntar en lägre grad av informationskvalitet kommer sannolikt inte vilja 
investera i organisationer med dessa egenskaper. Det poängteras dock att det råder svårigheter 
med bedömning och prognoser gällande informationskvalitet (Epstein & Schneider 2008, s. 
197).  
 
Trautmann, Vieider och Wakker (2008, s. 225) har forskat kring Fear of Negative Evaluation 
(FNE), vilket är oron för bedömning från andra aktörer. Oron kan öka motsträvighet till 
ambiguitet (Trautmann, Vieider & Wakker 2008, ss. 225-226). Forskarna lägger fram att FNE 
och motsträvighet till ambiguitet styrs av sociala faktorer. Om aktörer prioriterar ett oklart 
alternativ och det leder till ett svagt utfall uppstår oro för kritik från andra (Trautmann, Vieider 
& Wakker 2008, ss. 225-226). Bigus (2012, s. 23) beskriver revisorer som en yrkeskategori 
som hanterar ambiguitet och konstant hanterar kritik från andra. Bigus (2012, s. 24) har 
analyserat motsträvighet till ambiguitet med utgångspunkt i revisorns perspektiv och hur det 
påverkar dennes noggrannhet. Bigus (2012, s. 24) menar att det är otydligt definierat hur 
omfattande en revisors ansvar är och att graden av noggrannhet i revisorns arbete är vagt 
formulerat. Detta leder till en osäkerhet om hur sannolikt ett vårdslöst och oansvarsfullt 
beteende är. Till följd av detta har Bigus (2012, s. 24) tagit fram två kategorier, där den första 
behandlar om revisorn misslyckas med att upptäcka möjliga fel i de finansiella rapporterna och 
där den andra behandlar sannolikheten att en domstol ska se revisorns handlande som oaktsamt. 
Analysen av revisorns handlande mynnar ut i två olika konsekvenser, pessimism och 
sannolikhetsbaserad okänslighet. Innehar revisorn en pessimistisk inställning indikerar det att 
revisorn överskattar sannolikheten att denne skulle ses skyldig till oaktsamhet. Vidare förklarar 
forskaren att sannolikhetsbaserad okänslighet innebär att revisorn delvis har insikten att skada 
redan skett, oavsett graden av noggrannhet. Konsekvenserna i revisorns beteende leder till 
fördelar i noggrannheten, men kan uppfattas som delvis meningslösa. Vid en pessimistisk 
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inställning förbättras revisorns incitament att sköta redovisningen korrekt samtidigt som 
sannolikhetsbaserad okänslighet minskar revisorns incitament eftersom marginalnyttan upplevs 
lägre (Bigus 2012, s. 24).  
 
Forskning har visat på att revisorer ställs inför kognitiva begränsningar (Joyce & Biddle 1981, 
s. 121; Hoffman & Patton 1997, s. 229) då revisorer i flera fall har benägenhet att öka sin 
noggrannhet då de stöter på tvetydig revisionsgranskning (Nelson & Kinney 1997, s. 258). 
Nelson och Kinney (1997, s. 257) nämner att anledningen är att den exakta sannolikheten inte 
är känd i praktiken och därför tampas revisorer konsekvent med tvetydigheter. Bigus (2012, s. 
41) förklarar att redovisningsstandarder inte är exakt definierade. Följaktligen medför oklara 
standarder en större proportion osäkerhet för revisorerna (Bigus 2012, s. 41). 

2.3 Predictive ability criterion 
 
Beaver, Kennelly och Voss (1968, s. 675) argumenterar för problematiken kring värdering inom 
redovisning och underströk att tillämpandet av olika värderingsmetoder skapar problem för 
både investerare och revisorer. Beaver, Kennelly och Voss (1968, s. 675) menar att det finns ett 
intresse bland investerare att kunna förutspå framtida investeringar och att den värderingsmetod 
med bäst förmåga att sia om framtiden uppfyller investerares syfte bäst. Det kriterium som 
forskarna förespråkar är Predictive Ability Criterion (PAC) som indikerar att den data som är 
mest betydelsefull för investerare är den med lägst möjliga felmarginal (Beaver, Kennelly & 
Voss 1968, s. 676). PAC visar att felmarginalen kommer att tillta om det uppenbarar sig faktorer 
som är svåra att förutse (Beaver, Kennelly & Voss 1968, s. 680). Författarna skriver vidare att 
en förutsägelse kan ske utan att beslut fattas, men då ett beslut ska tas krävs en form av prognos 
eller förutsägelse. 

2.4 Intressentteorin 
 
Genomslaget för intressentteorin kom 1984 med Freemans bok “Strategic Management: A 
stakeholder approach” (Key 1999, s. 319). Vad Freeman försöker förklara handlar om 
relationen mellan ett företag och dess externa intressenter samt de beteenden som denna relation 
innefattar (Key 1999, s. 319). Intressentteorin utgår enligt UK Essays (2019) från att syftet med 
företagsamhet handlar om att generera vinst och att öka förmögenheten för intressenter. Mycket 
mynnar ut i att låta utbud och efterfrågan styra så mycket som möjligt utan onödiga interferenser 
från stat och myndighet. Det har inte alltid varit helt klart vilken den exakta definitionen av en 
intressent är.  
 
Clarkson (1995, s. 105) menar att det finns två huvudgrupper av intressenter; primära och 
sekundära. Primära intressenter innefattas av de som företaget i fråga inte kan överleva utan. 
Det är exempelvis kunder, leverantörer, anställda och aktieägare. I det fall en primär 
intressentgrupp som till exempel kunder skulle bli missnöjda med företagets prestation skulle 
organisationen vara i gungning och ha mycket svårt att föra sin verksamhet framåt. Clarkson 
(1995, s. 106) menar att man från detta perspektiv kan se ett företag som hela system av primära 
intressenter vilka tillsammans utgör organisationens framtida överlevnad. Utifrån detta 
perspektiv är ett företag helt och hållet beroende av sina primära intressenter och kan inte 
fortsätta sin verksamhet utan dem.  
 
När det gäller sekundära intressenter definieras dessa enligt Clarkson (1995, s. 106) som de 
intressenter som påverkar och influerar eller blir påverkade och influerade av ett företag. Dessa 
intressentgrupper är motsatt till primära intressenter inte nödvändiga för en organisations 
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överlevnad, men kan däremot göra stor skada. Media samt speciella lobby- och 
intressentgrupper hör till denna kategori. Om tillräckligt många samlar ihop sig och får stöd 
från allmänheten kan deras åsikter gällande ett företags aktiviteter väga tungt.  
 
Enligt Donaldson och Preston (1995, s. 65) kan intressentteorin delas in i tre kategorier. 
Deskriptiv, normativ och instrumental. Den deskriptiva delen innefattas av förklaringar av 
specifika karaktärsdrag hos ett företag. Även hur ledare tänker och resonerar kring ledning ingår 
här. Den instrumentala delen handlar om att hitta samband eller brist på samband mellan 
intressenters mål och företagets egna. När det gäller den normativa delen innefattas den av att 
identifiera moraliska och filosofiska grundregler för verksamhet och ledning.     
 
Intressentteorin är numera välkänd och använd på ett utbrett plan. Trots detta finns det problem 
och framförd kritik mot densamma. Key (1999, s. 321) menar att teorin inte har en tillräckligt 
bred bas för att förklara företags beteenden eller beteenden av individuella aktörer. Vidare 
skriver Key (1999, s. 321) att det saknas förklarande logik för de relationer som teorin 
behandlar. Dessutom tas i samma artikel upp att teorin inte adresserar miljön som ett företag 
verkar inom. Freeman menar att företag inte kan separeras från dess sociala omständigheter. 
Dock menar Key (1999, s. 321) att intressentteorin inte skapar en förståelse för företagets 
omgivning.  

2.5 Freemans intressentmodell 
 
Strategic Management: A stakeholder approach innehåller Freemans intressentmodell som 
visas i figur 4 och är en av de mest kända intressentmodellerna (Wicks 2014, s. 297; Key 1999, 
s. 319; Marx & Els 2009, ss. 8–9). 
 

 
Figur 4: Intressentmodellen (Freeman 2010, s. 25) 
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Modellens ursprung bygger på företags problem med hanteringen av extern påverkan och tar 
hänsyn till grupper och individer vilka påverkar, eller påverkas, av en organisations verksamhet 
(Freeman 2010, s. 24). Aktieägarteorin var den teori som från början beaktades och investerare 
var den viktigaste intressentgruppen som företag uppmärksammade Enyina (2013, s. 79). Detta 
benämns även av Bengtsson (2008) som nämner att redovisning som upprättas med stöd av 
IAS/IFRS har aktieägarintresset som sitt främsta fokus. Siriwardhane och Taylor (2014, s. 359) 
poängterar att, likt Tse (2011, s. 59) och Freeman (2010, s. 25) att organisationer inte bör 
rangordna intressenter.  
 
Freeman (2010, s. 25) förklarar dock att det är en förenklad modell och att intressenter kan delas 
upp i flera grupper och i ytterligare kategorier. Kritik har riktats mot modellen i linje med 
Freemans (2010, s. 25) kommenterarer för att vara för generell, schablonmässig och nyanslös 
(Lundahl et al. 1982, s. 19). Detta har medfört att organisationer tar hänsyn till viktiga aspekter 
som vilka intressenterna är, deras inflytande över organisationen samt vilka 
intressentkoalitioner som existerar. Nyanserade och sofistikerade beskrivningar om företags 
intressenter är också något som kommit till stånd på grund av kritiken (Lundahl et al. 1982, s. 
19). 
 
Mainardes, Alves och Raposo (2011, s. 229) nämner att Freemans intressentmodell (2010, s. 
25) tillade fler intressenter där företaget blir navet av flertalet relationer mellan beroende parter. 
Den samverkansprocess som finns mellan organisationen och dess intressenter demonstreras av 
pilarna i modellen (Donaldsson & Preston 1995, s. 68). Mainardes, Alves och Raposos (2011, 
s. 229) resonemang att företag inte är oberoende av externa parter och dess interaktion med 
företaget ligger i samma linje. Ax, Johansson och Kullvén (2015, s. 22) poängterar att relationen 
är ömsesidig då intressenter också är beroende av företaget.  

 
I föreställningsramen finns de intressenter vilka IASB anser att företag bör lämna finansiella 
rapporter till (IASB 2010, CF p. BC1.5). IASB:s föreställningsram från 1989 kategoriserade 
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 också 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. 
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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. De behöver även information för att reglera företagens 
verksamhet, för att fastställa skattepolitik och för statistiska uppgifter. 
 
Samhället i övrigt: Företagen påverkar skilda delar av samhället på en rad olika sätt. 
Företag kan 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) 
 
Fördelningen av intressenter förändrades i och med IASB:s och Financial Accounting 
Standards Board (FASB):s samarbete, vilket ledde till den nuvarande föreställningsramen. 
Föreställningsramen definierar intressenter i primära användare, på grund av risken att 
föreställningsramen annars skulle bli för otydlig. 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 föreställningsram valde IASB att behålla fördelningen av 
intressenter (IASB 2015, BC p. BC1.13). Då IASB inte är en vinstdrivande organisation 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.  

2.6 Modifierad intressentmodell 
 
Eftersom denna studie är en kvalitativ innehållsanalys och använder CL som empiriskt underlag 
har en modifierad intressentmodell tagits fram. Den tar sin utgångspunkt i Freemans 
intressentmodell och går dessutom i linje med den förklaring som ges av Mainardes, Alves och 
Raposos (2011, s. 229) om en central organisations relation till beroende parter. IASB är i detta 
fall den centrala organisationen och intressenterna som skickat in CL som svar på 2013 års 
reviderade ED är således beroende parter. IASB:s relation med dessa respondenter skall med 
hjälp av denna modifierade intressentmodell förklaras. Tre huvudkategorier valdes efter analys 
av de CL som inkommit till IASB. Dessa är finansbolag, redovisning- och revisionsorgan och 
nationella normgivare. Beakta att vissa av huvudkategorierna innefattas av underkategorier. 
Exempelvis används banker och försäkringsbolag som underkategorier till finansbolag. En 
närmare beskrivning av alla kategorier följer nedan. 
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Figur 5: Modifierad intressentmodell 

2.6.1 Finansbolag 
 
Denna kategori innefattas av organisationer som huvudsakligen arbetar med risktagande och 
finansiering. Således används banker och försäkringsbolag som underkategorier. Efter att ha 
analyserat de CL som inkommit till IASB har 31 fallit under denna kategori. Vidare skall sägas 
att eftersom IFRS 17 behandlar försäkringskontrakt är det mycket intressant vad företag inom 
denna bransch anser om standardskiftet. 

2.6.2 Redovisning och revisionsorgan 
 
Den andra huvudkategorin av intressenter innefattas av företag och organisationer som arbetar 
med redovisning och revision. Totalt handlar det om 19 organisationer som i sin tur är 
uppdelade i två underkategorier; Revisionsbolag och revisorsorganisationer. De förstnämnda är 
företag som upprättar revision och sköter redovisning åt klienter. Revisorsorganisationer 
innefattas av branschorganisationer som ger sina medlemmar rekommendationer och 
utbildningar. Eftersom att båda dessa underkategorier löpande arbetar med redovisning och 
revision samt måste förhålla sig till de lagar och regler som gäller är det av stor vikt att de 
uppdaterar sig gällande förändringar i IFRS 17. 

2.6.3 Nationella normgivare 
 
Den sista huvudkategorin som analyseras är nationella normgivare innehållande 17 
organisationer. Dessa arbetar med att utveckla nya standarder samt modifiera befintliga sådana. 
IASB anses också vara en normgivare men skillnaden mellan dem och organisationer som faller 
under denna kategori är att de enbart agerar på en nationell nivå medan IASB har inflytande 
över landsgränser. Då den nya standarden IFRS 17 kommer att medföra flertalet förändringar 
är det intressant att undersöka vad nationella normgivare anser om standardskiftet. 

Finansbolag 

Nationella 
normgivare 

Redovisnings- 
och 

revisionsorgan 

IASB 



3 Metod 
3.1 Forskningsansats 
 
Det förekommer olika tillvägagångssätt inom samhällsvetenskaplig forskning som ger 
förståelse och förklaring. De två mest betydande forskningsansatserna, vilka benämns som 
motsatsrelationer är deduktion och induktion (Alvesson & Sköldberg 2008, s. 47). Under senare 
tid har en tredje forskningsansats vunnit kraft inom såväl företagsekonomisk forskning som 
andra samhällsvetenskapliga discipliner (Bryman & Bell 2017, s. 46). Denna benämns 
abduktion. I likhet med deduktiva och induktiva synsätt används abduktion för att dra logiska 
slutsatser och utveckla teorier om verkligheten (Bryman & Bell 2017, s. 46). Abduktionen anses 
emellertid vara ett sätt för att undvika de begränsning som förknippas med induktiva och 
deduktiva ställningstaganden (Bryman & Bell 2017, s. 46). Detta benämns även av Alvesson 
och Sköldberg (2008, s. 55) som menar att abduktionens förekomst ligger i svårigheten att få 
in forskning mellan de två dominerande ansatserna. Dessutom kan forskningen många gånger 
innehålla drag av både induktion och deduktion (Bryman & Bell 2017, s. 46). 
 
Vid användningen av en induktiv ansats utgår forskningen från verkligheten och försöker att 
hitta samband som går att generalisera (Alvesson & Sköldberg 2008, s. 54). Vid en sådan 
induktiv ansats går man från empiri till teori och målet är att forskaren samlar in data med ett 
öppet sinne och därefter påvisar sina slutsatser (Jacobsen, Sandin & Hellström 2002, s. 35).  
Bryman och Bell (2017, s. 45) nämner att induktiva forskare ofta använder sig av grundad teori 
och detta angreppssätt uppvisar sin styrka när det gäller att formulera teorier på grundval av 
insamlade data. Detta angreppssätt skiljer sig från många andra induktiva studier som genererar 
intressanta och upplysande resultat men vars teoretiska betydelse inte är särskilt tydlig (Bryman 
& Bell 2017, s. 45). De innehåller insiktsfulla empiriska generaliseringar men leder till lite 
teoribildning (Bryman & Bell 2017, s. 45).  
 
Då uppsatsen utgör 30 högskolepoäng och är resurs- och tidsbegränsad, anses en induktiv 
forskningsansats vara för omfattande. Detta med stöd i antaganden gjorda från tidigare 
uppsatser med liknande forskningsansats. Dessa antaganden leder till att uppsatsen inte har en 
rent induktiv forskningsansats.  
 
Deduktiv teori representerar den vanligaste uppfattningen om hur förhållandet mellan teori och 
praktik inom samhällsvetenskapen ser ut (Bryman & Bell 2017, s. 42). Med utgångspunkt i den 
kunskap man har inom ett visst område och de teoretiska överväganden som rör detta område 
deducerar forskaren en eller flera hypoteser som ska genomgå en empirisk granskning (Bryman 
& Bell 2017, s. 43). Visar forskningen att teorin inte stämmer, förkastas eller omarbetas 
hypoteserna (Fejes & Thornberg 2015, s. 24). Undersökningen har både utgått från tidigare 
teori, men också valt att modifiera teorin för att få en närmare anknytning till verkligheten som 
undersöks, vilket frångår en renodlad deduktiv studie. Vid utformningen av den modifierade 
teorin ansågs det av mindre vikt att skapa egna hypoteser, vilket även det bidrog till att inte 
välja en deduktiv forskningsansats.  
 
Abduktion innebär att forskaren väljer ut den bästa förklaringen bland konkurrerande 
förklaringar eller tolkningar av datan (Mantere & Ketoviki 2013, s. 81). Det abduktiva riktar 
sitt fokus på undersökarens begränsade förmåga att tänka rationellt och bekräftar vikten av 
kognitivt tänkande i samband med teoriutveckling (Bryman & Bell 2017, s. 46). Samband kan 
härledas till den filosofiska uppfattningen om den hermeneutiska cirkeln genom vilken 
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förståelsen ses som en regelbunden dialog mellan data och forskarens förståelse. Alvesson och 
Kärreman (2007, s. 1269) ser detta som avgörande när det kommer till forskarens möjlighet att 
bli överraskad av data i stället för att använda dem för att bekräfta sin förståelse. Abduktion har 
sin utgångspunkt i empiriska fakta, men tar beaktning till tidigare teori. Därav sker ett 
regelbundet skifte i relationen mellan teori och empiri, vilka har omtolkats under studiens gång.  
 
I studien har en modifierad intressentmodell använts och därefter har slutsatser dragits från egna 
observationer, med härledning från tidigare teori. Detta ger en koppling till både induktion och 
deduktion. Empirin har innefattat ett överraskningsmoment då ingen vetskap existerade om hur 
utfallet skulle uppenbara sig, vilket får stöd av Alvesson och Sköldbergs (2008, s. 55) 
beskrivning av abduktion.  

3.2 Undersökningsansats 
 
När det gäller undersökningsansatser inom forskning finns det två olika typer, kvalitativ och 
kvantitativ. Enligt Bryman och Bell (2017, s. 58) är distinktionen mellan dessa två ansatser 
viktig då den handlar om ett fruktbart sätt att klassificera olika metoder inom 
företagsekonomisk forskning. Den huvudsakliga och grundläggande skillnaden mellan 
kvantitativ och kvalitativ forskning kan beskrivas på följande sätt. Ett deduktivt 
tillvägagångssätt där fokus ligger på teoriprövning brukar förknippas med kvantitativ forskning. 
Ett induktivt synsätt där fokus ligger på att generera teorier ingår vanligtvis i den kvalitativa 
forskningen. Även om dessa tillvägagångssätt överlappar varandra. Denna studie har en 
kvalitativ utgångspunkt som grundar sig i tidigare forskning och försöker med en modifierad 
intressentmodell härleda slutsatser från empirin. Enligt Marshall och Rossman (2011, s. 3) 
påvisas teorier och modeller genom analys av empiri med ett tolkande utgångsläge.  
 
Utgångspunkten för denna studie är att genom CL, som till sin natur är offentliga officiella 
dokument, undersöka vad intressenter tycker om de föreslagna ändringarna i den reviderade 
ED:n. Detta tillhör enligt Bryman och Bell (2017, s. 522) den kvalitativa forskningen och är så 
kallade heterogena källor. En svårighet med kvalitativa undersökningar är att de lätt genererar 
väldigt stora datamaterial varför denna uppsats har gjort de avgränsningar som tas upp i punkt 
1.11. I denna studie kommer det att genomföras en kvalitativ innehållsanalys av CL vilket går 
i linje med Bryman och Bell (2017, s. 529) där det skrivs att en kvalitativ innehållsanalys är det 
vanligaste tillvägagångssättet för en kvalitativ analys av dokument. Vidare innefattar en sådan 
ett sökande efter bakomliggande teman i det material som analyseras. Detta ligger i enlighet 
med uppsatsens syfte.  

3.3 Datamaterial 
 
När det gäller vilken typ av data som används i forskning brukar det talas om primärdata och 
sekundärdata. Primärdata karaktäriseras som data forskaren själv samlar in, det vill säga data 
som ej fanns tidigare. Sekundärdata är sådant forskningsmaterial från andra undersökningar 
som vidarebearbetas på eget sätt. I denna studies fall förekommer sekundärdata i form av CL. 
Då IASB efterfrågat de CL som denna uppsats empiri baseras på kategoriseras således denna 
information som sekundärdata. Det finns både för- och nackdelar med att använda 
sekundärdata. Till fördelarna hör att det inte är lika tidskrävande som primärdatainsamling samt 
mer lättillgängligt (Halvorsen & Andersson 1992, s. 73). En nackdel kan dock vara att 
informationen inte är exakt anpassad till studiens syfte vilket skulle kunna minska 
trovärdigheten. Därav bör forskaren vara mer kritisk till informationen (Jacobsen, Sandin & 
Hellström 2002, s. 195). Denna studie har exkluderat CL som inte passar undersökningens syfte 
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för att undvika denna potentiella risk. Dessutom är IASB en välkänd organisation vilket 
förbättrar validiteten för den data som samlas in.   

3.4 Forskningsurval 
 
Ett problem i forskning är svårigheten att undersöka allt tillgängligt datamaterial och därför 
krävs ett urval som fortfarande har problemställningen i fokus (Jacobsen, Sandin & Hellström 
2002, s. 195). Vikten av en förutbestämd urvalsmetod poängteras av Halvorsen och Andersson 
(1992, s. 96) som menar att detta minimerar möjligheten till påverkan med förutfattade 
meningar och att urvalet därför sker på ett objektivt sätt. De förklarar även att urvalsmetoden 
bestämmer hur representativt urvalet är.  
 
Enligt Bryman och Bell (2017, s. 407) utgör de flesta kvalitativa undersökningar ett målstyrt 
urval. Detta innebär att målen styr urvalet i den riktning som gör det möjligt att besvara 
forskningsfrågorna. Denna studie går i linje med beskrivningen av ett målstyrt urval då de CL 
som skall presenteras och analyseras valts ut med målet att de konkret skall svara på specifika 
frågor. 
 
IASB:s reviderade ED från 2013 hade som syfte att få olika intressenters åsikter om och kritik 
av de föreslagna ändringarna i standarden gällande transparens och jämförbarhet. Detta 
genererade 198 CL från intressenter i olika branscher och jurisdiktioner och publicerades på 
IASB:s hemsida. IASB poängterade att alla åsikter var välkomna, även de som inte genererade 
svar på samtliga frågor i ED:n. Eftersom syftet är att undersöka intressenters attityder till 
revideringen så har samtliga inkomna CL valts att ta med i urvalsprocessen. För att kunna arbeta 
med ett representativt urval så laddades samtliga CL ned från IASB:s hemsida.  

3.5 Tillvägagångssätt för dataanalys 
 
I kongruens med det som tagits upp tidigare, har studien ett kvalitativt perspektiv som 
utgångspunkt. Syftet med att använda ett kvalitativt perspektiv är att kunna ge en fördjupad bild 
av analysen av datamaterialet och samtidigt bringa förståelse kring den underliggande 
informationen som har använts i studien. Det tillvägagångssätt som studien utgår från är en 
kvalitativ innehållsanalys. Bryman och Bell (2017, s. 529) nämner att en kvalitativt inriktad 
innehållsanalys sannolikt är det vanligaste tillvägagångssättet när det gäller en kvalitativ analys 
av dokument. De beskriver en kvalitativ innehållsanalys som ett sökande efter bakomliggande 
teman i det material som analyseras. 
 
Fejes och Thornberg (2015, s. 4) menar att genomförandet av en kvalitativ innehållsanalys 
härstammar från hermeneutiken. Hermeneutiken är en kvalitativ metod som syftar till att nå en 
förståelse för livsvärlden hos en individ eller en grupp individer genom att text tolkas och 
bearbetas för att nå förståelse. Tolkningsperspektivet eller interpretativismen är ett alternativ 
till den positivistiska ortodoxi som under lång tid har varit förhärskande i företagsekonomisk 
forskning. Det grundar sig på uppfattningen att det behövs en strategi som tar hänsyn till 
skillnaderna mellan människor och naturvetenskapens studieobjekt och som därför kräver att 
samhällsforskaren ska lyckas fånga den subjektiva innebörden av en social handling (Bryman 
& Bell 2017, s. 49).  
 
Att inta ett tolkande synsätt innebär att forskare kan komma fram till förvånande resultat, om 
en extern infallsvinkel intas. Det vill säga att betrakta den sociala kontexten som studeras med 
ett utifrånperspektiv. När samhällsvetare ansluter sig till ett tolkande synsätt vill de inte enbart 
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beskriva hur medlemmar av en social grupp uppfattar och tolkar den värld de lever i. Forskarna 
vill också sätta in de tolkningar som framkommit i en samhällsvetenskaplig referensram 
(Bryman & Bell 2017, s. 51). 
 
Studiens dataanalys ligger i linje med Bryman och Bell (2017, s. 51) samt Fejes och Thornbergs 
(2015, s. 4) resonemang kring hermeneutik. Ett interpretativistiskt perspektiv har anammats vid 
analysen av de CL som skickats in till IASB. Detta genomfördes för att bilda en uppfattning 
om den underliggande kommunikation intressenterna delgivit IASB angående transparens och 
jämförbarhet i den reviderade ED:n. Bryman och Bell (2017, s. 530) menar att en kvalitativ 
innehållsanalys saknar samma fördefinierade kategorier som en kvantitativ innehållsanalys 
besitter. Den kvalitativa innehållsanalysen innefattar en del initiala kategorier, men har större 
utrymme att omdefiniera existerande kategorier och även möjlighet att skapa nya förfinade 
definitioner av dessa kategorier. Detta har anammats i studien då fokus har legat på att 
kategorisera intressenters kommunikation utifrån vissa på förhand bestämda kategorier, men 
det har även tillämpats omdefinierande och vidare kategorier.  
 
Utförandet av dataanalysen startade initialt med att granska de respondenter som togs med i 
urvalet. Vidare kategoriserades respondenternas kommentarer angående vilket 
verksamhetsområde de tillhörde. I de fall där uppgifter om vilket verksamhetsområde 
respondenterna tillhörde besöktes deras respektive hemsida för att bilda en uppfattning om 
vilken verksamhet respektive respondent skulle tillhöra i dataanalysen. Efter det framtogs en 
modifierad intressentmodell med relevanta intressentgrupper och en djupare analys av 
respondenternas kommentarer genomfördes. 

3.6 Studiens trovärdighet 
 
Två centrala begrepp inom forskningsmetodik är validitet och reliabilitet. Reliabilitet berör 
frågan om resultatet från en undersökning skulle bli detsamma om den gjordes om på nytt, eller 
om det påverkas av slumpmässiga eller tillfälliga betingelser (Bryman & Bell 2017, s. 68). 
Validitet berör bedömningen om de slutsatser som genererats från en undersökning är 
sammanhängande eller inte (Bryman & Bell 2017, s. 69).  
 
Dessa begrepp har till stor del använts i den kvantitativa forskningen, men flera författare som 
(LeCompte & Goetz 1982; Kirk & Miller 1986 & Peräkylä 1997) har hävdat att dessa begrepp 
är oanvändbara och olämpliga i kvalitativa sammanhang. Däremot menar Lincoln och Guba 
(1985) att alternativa termer behövs, trovärdighet och äkthet är två av dessa. De poängterar även 
nödvändigheten att specificera termer för att bedöma kvalitén i kvalitativ forskning (Bryman & 
Bell 2017, s. 380). Begreppet trovärdighet går att bryta ner i fyra delkriterier. Dessa är 
tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering (Bryman & Bell 2017, s. 70) 
 
Tillförlitlighet handlar om hur troligt eller sannolikt ett resultat är. Överförbarhet berör frågan 
om resultaten kan tillämpas i andra kontexter. Pålitlighet handlar om huruvida man får liknande 
resultat eller inte i de fall studien äger rum vid ett annat tillfälle. Konfirmering syftar till att 
svara på frågan om forskaren har haft kontroll över sina värderingar utan att påverka 
undersökningen på något avgörande sätt (Bryman & Bell 2017, s. 70).  
 
För att tillförlitlighet ska uppfyllas i studien har perspektivet som lyfts av Bryman och Bell 
(2017, s. 380) anammats. I studien har motiv framhållits för varför en kvalitativ innehållsanalys 
valdes som forskningsdesign och hur detta relaterar till studiens forskningsfrågor och syfte. 
Vidare har kopplingen mellan intressentteorin och respondenternas attityder till transparens och 
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jämförbarhet i den reviderade ED:n genomförts för att uppnå tillförlitlighet. Detta då Bryman 
och Bell (2017, s. 380) påpekar att tillförlitlighet framhålls vid koppling mellan teori och 
resultat.  
 
LeCompte och Goetz (1982) menar att överförbarhet i kvalitativa studier utgör ett problem till 
följd av tendensen att enbart använda sig av fallstudier och begränsade urval. Denna studie har 
undvikt detta problem genom att i urvalsprocessen ta alla CL i beaktning och därefter avgränsa 
till de som går i linje med studiens syfte och forskningsfrågor.  
 
Studien är pålitlig med tanke på att valet av tillvägagångssätt och ansatser är utförligt beskrivna. 
Vidare för detta med sig att studier av liknande slag kan utföras av andra forskare vilket går i 
linje med beskrivningen av pålitlighetskriteriet. Den modifierade intressentmodell som 
framfördes i kapitel två kan minska pålitligheten på grund av att den till viss del grundar sig i 
subjektivitet. 
 
I studien uppnås konfirmering genom att, i så stor utsträckning som möjligt, anamma objektiva 
aspekter. För att uppnå kriteriet konfirmering i resultatet, är det önskvärt att forskaren tar 
avstånd från uppenbara personliga åsikter (Bryman & Bell 2017, s. 383). Med hänsyn till detta 
kommer det i studien att förtydligas när resonemangen har en tydlig subjektiv utgångspunkt.  

3.7 Forskningsetik 
 
Enligt verksamhetsrådet på Göteborgs universitet (2002) ställs fyra huvudkrav på etik inom 
forskning. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Informationskravet syftar till att hålla undersökningsdeltagare informerade om 
deras uppgift i projektet och vilka krav som ställs på deras deltagande. Samtyckeskravet handlar 
om att den som deltar i en undersöknings själv skall bestämma över sin egen medverkan samt 
att forskaren skall lämna uppgift om deltagarens samtycke. Konfidentialitetskravet syftar till att 
hålla personuppgifter borta från obehöriga och att uppgifter om personer som deltar i en studie 
eller undersökning skall ges största möjliga konfidentialitet. Nyttjandekravet handlar om att 
uppgifter insamlade om enskilda personer endast får användas för forskningsändamål.  
 
Denna uppsats har CL som det empiriska underlaget för att påvisa och analysera organisationers 
åsikter gällande den reviderade ED:n. Av de fyra ovan nämnda kraven anses samtyckeskravet 
och konfidentialitetskravet vara de mest väsentliga i denna studie. I IASB:s reviderade ED från 
2013 står tydligt på sida tre att alla CL som inkommer är publika handlingar och kommer postas 
på IASB:s hemsida om inte företaget bakom ett specifikt CL har en god anledning till att inte 
vilja detta. Med tanke på att respondenterna är informerade om detta i förväg, föreligger det ett 
indirekt samtycke vilket uppfyller det grundkravet. Konfidentialitetskravet anses också vara 
uppfyllt eftersom bara organisationens namn nämns i empiri- och analysdelen av denna uppsats. 
Namnen på författarna bakom varje CL kommer inte att nämnas.  

3.8 Källkritik 
 
Enligt Rienecker och Jörgensen (2017 s. 217) definieras källkritik som en metod vilken gör det 
möjligt att utvärdera kvaliteten hos källor. Rienecker och Jörgensen (2017 s. 217) menar också 
att källkritik är relevant redan i informationssökningsfasen och att man bör vara uppmärksam 
huruvida källans kontext skiljer sig från den egna uppsatsens undersökningsansats. Detta styrks 
av Johannessen (2017, s. 96) som dessutom menar att det är ännu viktigare att utvärdera källorna 
när de väl har inhämtats. 
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Enligt myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB 2017) måste all information 
hanteras källkritiskt och kontrolleras utifrån fyra kriterier. Dessa kriterier härstammar från en 
modell som framställdes av Esaiasson (2012, ss. 281–285) och innefattar äkthet, oberoende, 
samtidighet och tendens. MSB (2017) förklarar dessa begrepp på följande vis. Samtidighet 
handlar om att ta hänsyn till hur gammal informationen är. Tillförlitligheten till källan blir 
sämre desto längre bak i tiden informationen är hämtad. När det gäller äkthet handlar det om 
att kontrollera om källan är vad den verkar vara för att undvika vilseledande information. 
Tendens handlar om att kontrollera om källan är partisk eller på något sätt försöker snedvrida 
sanningen. Till slut handlar oberoende om att hitta minst två av varandra oberoende källor. 
Ännu bättre är det om dessa två oberoende källor har en och samma ursprungskälla.  
 
Med dessa fyra faktorer som utgångspunkt har denna studie i de första tre kapitlen till den stora 
majoriteten använt vetenskapliga artiklar. Vidare har studien, i linje med äkthet, så ofta som 
möjligt använt flera oberoende vetenskapliga artiklar som styrker liknande argument. Dessutom 
är majoriteten av dessa “peer-reviewed” vilket har varit en avsiktlig avgränsning för att öka 
trovärdigheten. I studiens empiri har utgångspunkten varit CL som inkommit till IASB som 
svar på deras reviderade ED från 2013 från diverse organisationer. De hade cirka fyra månader 
på sig att skicka in CL till IASB vilket gör att samtidighetskriteriet är uppfyllt.  
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4 Empiri 
4.1 Indelning av CL utifrån modifierad intressentmodell 
 
De CL som har granskats har delats in i tre intressentgrupper, vilket består av fem 
intressentkategorier. Det totala antalet CL som har granskats är 67 och har fördelats enligt 
nedanstående tabell. (Indelningen av respondenter visas i bilaga 1).  
 

 
Tabell 1: Fördelning av intressenter utifrån modifierad intressentmodell 

4.2 Justering av den kontraktuella servicemarginalen 
 
Den första frågan som tas upp i IASB:s reviderade ED är huruvida CSM (vinstmarginalen) bör 
justeras eller inte. I ED:n från 2010 föreslogs det att alla förändringar i uppskattningar av 
nuvärdet av framtida kassaflöden, för både tidigare och framtida tjänster, omedelbart skall tas 
upp i resultaträkningen (IASB 2013, APFIC s. 14). En omedelbar redovisning i 
resultaträkningen skulle enligt IASB generera förändringar i förväntade framtida vinster och 
därför vara både transparent och ge relevant information om ändringar i uppskattningar sedan 
avtalet ingicks (IASB 2013, APFIC s. 14). 
 
IASB föreslår i den reviderade ED:n från 2013 att CSM istället skall justeras för förändringar i 
uppskattningen av nuvärdet av framtida kassaflöden relaterade till framtida tjänster. Dock skall 
skillnaden mellan den nuvarande och tidigare uppskattningen av nuvärdet av framtida 
kassaflöden som inte relaterar till framtida täckningsperioder och övriga framtida tjänster 
redovisas direkt i resultaträkningen. Detta skulle bättre återspegla hur dessa förändringar 
påverkar den förväntade avtalsvinsten för att tillhandahålla framtida tjänster (IASB 2013, 
APFIC s. 13).  Förslaget skulle också leda till konsekvens mellan den initiala och senare 
mätningen av kontraktsmarginalen samt vara överensstämmande med intäktsredovisningen och 
premieallokeringen (IASB, APFIC s. 13). Fråga ett handlar således om intressenternas attityd 
till att en justering av CSM skulle leda till en mer rättvisande bild av företags finansiella 
ställning (IASB 2013, ED s. 7).  

Intressentgrupper & intressenter Antal respondenter
Finansbolag 31
Banker 7
Försäkringsbolag 24
Redovisnings & revisionsorgan 19
Revisionsbolag 6
Revisorsorganisationer 13
Nationella normgivare 17
Normgivare inom redovisning och revision 17
Totalt 67
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4.2.1 Intressenters övergripande attityder  
 
Tabellen visar tydligt att en övervägande majoritet (93 %) instämmer med förslaget och delar 
IASB:s uppfattning gällande en justering av CSM. Alla huvudkategorier har en förhållandevis 
jämn procentuell fördelning (89 %-94 %). Däremot uppmärksammas en väsentlig skillnad när 
det kommer till revisionsbolag där enbart 66 % av företagen delar uppfattning med IASB. En 
närmare förklarning av varför detta är fallet följer nedan.   

Tabell 2: Justering av CSM 

4.2.1.1 Finansbolag 
 
I gruppen finansbolag, där det ingår banker och försäkringsbolag, delas uppfattningen med 
IASB till 93 %. När det gäller banker håller samtliga företag med om att förslaget är positivt. 
Lloyd Banking Group (LYG) skriver i sitt CL att en justering av CSM skulle ge en mer 
rättvisande bild av ett företags finansiella rapporter än om CSM skulle vara låst från början. 
Detta stöttas även av HSBC som i sitt CL menar att en upplåsning/justering av CSM bättre 
kommer att reflektera riskprofilen och lönsamheten. Även Suncorp Group (SG) ställer sig 
bakom förslaget och menar att en icke-justering av CSM skulle leda till att den ekonomiska 
bilden av företaget inte är korrekt. 
 
När det gäller försäkringsbolag finns det också en övervägande majoritet som står bakom detta 
förslag. Två av 24 bolag delar inte IASB:s uppfattning vilket innebär att 92 % delar 
uppfattningen. CNA Financial Corporation ställer sig inte bakom IASB:s förslag. De anser att 
en upplåsning/justering av CSM potentiellt skulle kunna leda till att återupprätta den marginal 
som tidigare uppnåtts i efterföljande perioder baserat på förändringar i kassaflöden. De flesta 
andra ställer sig positiva till förslaget. Sun Life Financial (SLF) menar att CSM skall justeras 
till följd av förändringar i uppskattningen av framtida kassaflöden. Däremot anser de att det 
behövs mer vägledning kring hur detta skall appliceras i praktiken för att försäkra sig om att 
implementeringen och användningen blir konsekvent. Detta stöttas även av flertalet andra 
företag som inte känner att de fått tillräckliga instruktioner från den reviderade ED:n.  

1. Justering av CSM  
Delar 

uppfattningen 
Delar 

uppfattningen 
Delar inte 

uppfattningen 
Delar inte 

uppfattningen  
Intressentgrupper & 
intressenter Antal Procent Antal  Procent 

Finansbolag 29 93 % 2 7 % 

Banker 7 100 % 0 0 % 

Försäkringsbolag 22 92 % 2 8 % 
Redovisnings och 
revisionsorgan 17 89 % 2 11 % 

Revisionsbolag 4 66 % 2 33 % 

Revisorsorganisationer 13 100 % 0 0 % 

Nationella normgivare 16 94 % 1 6 % 
Normgivare inom 
redovisning och revision 16 94 % 1 6 % 

Totalt 62 93 % 5 7 % 
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4.2.1.2 Redovisning och revisionsorgan 
 
Den huvudkategori där störst skillnader föreligger är redovisning och revisionsorgan. Bland 
underkategorierna instämmer 66 % av revisionsbolagen och 100 % av revisorsorganisationerna. 
När det gäller revisorsorganisationerna är alla överens om att detta är ett bra förslag. Däremot 
har flera av organisationerna synpunkter på förbättringar som skulle kunna genomföras. The 
Federation of Accounting Professions of Thailand (FAP) är oroade för företags 
prestationsindikatorer när CSM släpps över tid. The Association of Chartered Certified 
Accountants (ACCA) har funderingar kring hur konsekvent det kommer att hålla sig över en 
längre tid. Både The Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) och 
The Hong Kong Institute of Certified Public Accountants (CPA) skriver i sina CL att de vill ha 
mer vägledning och tydligare definitioner av hur detta skall fungera i praktiken. Dock är alla 
dessa organisationer principiellt positiva till att CSM justeras.  
 
När det gäller revisionsbolagen föreligger en större åsiktsskillnad. Både Deloitte och Grant 
Thornton (GT) skriver i sina CL att de inte står bakom förslaget till att CSM skall justeras. GT 
är mer attraherade av tanken på att låsa in marginalen från början. Att låta den flyta skulle kosta 
för mycket och medföra stor komplexitet, inte minst när det gäller beräkningar av CSM. 
Deloitte anser att CSM inte enbart bör justeras för framtida täckningsperioder utan även för 
skillnader mellan nuvarande och tidigare uppskattningar. De revisionsbolag som anser att 
förslaget är positivt, exempelvis Pwc, skriver att en justering av CSM kommer att leda till att 
ett företags finansiella rapporter ger en mer rättvisande bild av företagets prestation. Även 
KPMG stöttar detta synsätt men likt Deloitte anses att CSM även skall justeras för förändringar 
när det gäller nuvarande och tidigare uppskattningar.   

4.2.1.3 Nationella normgivare 
 
Av 17 nationella normgivare som observeras är det en av dessa (6 %) som inte delar IASB:s 
uppfattning gällande justeringen av CSM. Den organisationen som ej delar uppfattningen är 
Rådet för Finansiell Rapportering (RFR) vilka menar att det finns fördelar både med en låst och 
upplåst kontraktuell servicemarginal men att den upplåsta/justerade bör appliceras när varje 
enskild komponent i ett försäkringskontrakt är prissatt separat. Korean Accounting Standards 
Board (KASB), som är positiva till förslaget, menar att justeringen av CSM på ett bra sätt 
förklarar den ekonomiska substansen i långsiktiga kontrakt. Även Brazilian Accounting 
Pronouncements Committee (BAPC) stöttar detta förslag men menar samtidigt, likt 
organisationer i tidigare kategorier, att mer vägledning och tydligare definition behövs för att 
genomföra detta förslag på ett applicerbart sätt.  

4.3 Mirroring Approach  
 
IASB ber i fråga två om synpunkter på förslaget att det ska finnas ett mät- och presentations 
undantag för vissa typer av deltagande försäkringskontrakt. Detta undantag benämns vanligtvis 
"mirroring exception". Mirroring exception är avsedd att eliminera alla bokföringsmässiga 
avvikelser mellan kontraktets kassaflöden och kassaflöden för de underliggande posterna 
(IASB 2014, SP s. 14). Enligt mirroring exception skall det endast gälla för kontrakt där det 
inte finns någon möjlighet till ekonomisk otillbörlig matchning, det vill säga de för vilka 
företaget är skyldigt att ge avkastning från underliggande poster till försäkringstagaren och för 
vilken företaget är skyldigt att inneha dessa underliggande poster (IASB 2014, SP s. 14). 
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Frågan behandlar intressenternas åsikter kring finansiella rapporter och om dessa kommer att 
ge en rättvisande bild samt trovärdigt representera företags finansiella ställning om; 
 

1. Företag mäter kassaflöden som förväntas variera direkt med avkastningen på 
underliggande poster med hänvisning till det redovisade värdet av underliggande 
objekt? 

 
2. Företag mäter kassaflöden som inte förväntas variera direkt med underliggande poster i 

enlighet med övriga krav i standarden. 
 
3. Företag presenterar förändringar i uppfyllda kassaflöden enligt följande: 

 
i) Förändringar i kassaflödet som förväntas variera direkt med avkastning på underliggande 
poster skall redovisas i resultaträkningen eller övrigt totalresultat på samma sätt som 
redovisningen av värdeförändringar för de underliggande objekten. 
 
ii) Förändringar i kassaflödet som förväntas variera indirekt med avkastning på underliggande 
poster skall redovisas i resultaträkningen.  
 
iii) Förändringar i uppfyllda kassaflöden som inte förväntas variera med avkastningen på de 
underliggande objekten, inklusive de som förväntas variera med andra faktorer skall redovisas 
i resultaträkningen och i övrigt totalresultat i enlighet med allmänna krav i standarden. 

4.3.1 Intressenters övergripande attityder  
 
I denna fråga väljs att inte göra någon tabell. Det föranleds av att svaren från intressenterna är 
förhållandevis abstrakta och dessutom är frågan ställd på ett sådant sätt att mer tydlighet 
framkommer med en textbaserad förklaring gällande respondenternas ståndpunkter. Något som 
är genomgående i kommentarerna är att många anser att de behöver mer vägledning och bättre 
definitioner för att detta förslag skall vara applicerbart. Många beskriver även en stark 
positivism till intentionen att eliminera otillbörliga matchningar men kritiserar samtidigt 
förslaget då de anser att det är orimligt komplicerat och ifrågasätter om det är praktiskt 
genomförbart.  

4.3.1.1 Finansbolag 
 
Genomgående i svaren från bankerna är att förslag gällande mirroring approach inte är relevanta 
för deras verksamhet. Detta för att förslagen främst påverkar livförsäkringsbranschen vilket inte 
alla berörda aktörer verkar inom. En annan genomgående trend är att många ställer sig 
ambivalenta till berörda frågor då de anser att förslagen saknar tydlighet och innehåller stora 
drag av komplexitet. Nedan följer några kommentarer från företag med specifika synpunkter.  
 
Suncorp Group (SG) anser att mirroring approach skulle kunna förebygga otillbörliga 
matchningar i redovisningen men att det sannolikt kommer vara för komplicerat att genomföra 
i praktiken. Även National Australia Bank (NAB) skriver att de är positiva till förslaget 
principiellt för att det kommer att leda till färre otillbörliga matchningar, men de menar 
samtidigt att förslaget är alldeles för komplext för att genomföras. HSBC menar att mirroring 
approach kommer att bli svårt att genomföra och säger dessutom att upprätthålla jämförbarheten 
kommer att bli svårt för att förslagen är komplicerade och att det saknas vägledning.  
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Svaren från försäkringsbolagen visar på en liknande inställning som de från bankerna. Old 
Mutual (OM) anser att denna princip kommer att leda till färre otillbörliga matchningar i 
redovisningen men skriver samtidigt att kraven som återfinns i ED:n är oklara och kommer att 
medföra operationell komplexitet. Ping An Insurance (PAI) anser att förslaget lämnar utrymme 
för subjektiva bedömningar vid mätningen av diskonteringsräntor och att applicera dessa är för 
komplext vilket medför att förslagen inte skulle leda till ökad jämförbarhet.  

4.3.1.2 Redovisning och revisionsorgan 
 
Genomgående i svaren från revisionsbolagen är att förslagen är komplexa och svåra att praktiskt 
applicera. De ställer sig likt finansbolagen ambivalenta till många delar av förslaget. Grant 
Thornton (GT) ställer sig positiva till mirroring approach och menar att förslaget är resonabelt 
men ser även signifikanta praktiska svårigheter. Deras största oro är det arbete som krävs för 
att uppdela dessa kontraktsmässiga kassaflöden mellan de som förväntas variera direkt med 
avkastningen på de underliggande finansiella tillgångarna. KPMG förstår intentionen med att 
reducera otillbörliga matchningar, men tror samtidigt att förslaget relaterat till kontrakt med 
deltagande funktioner är komplext och svårtillämpat.  
 
Svaren från revisorsorganisationerna visar på en liknande inställning som revisionsbolagen. 
Institute of Chartered Accountants Ghana (ICAG) anser inte att förslaget om mirroring 
approach är bra. De skriver i sitt CL att förslaget är för komplext och riskerar att leda till en 
olik redovisning, detta kan i sin tur leda till osäkerhet vilket gör finansiella rapporter icke-
jämförbara. The Federation Of Accounting Professions Of Thailand (FAP) håller principiellt 
med om att mirroring approach kommer att reducera otillbörliga matchningar inom 
redovisningen men skriver samtidigt att mer vägledning kommer att behövas för att 
implementera detta. The Institute Of Chartered Accountants In England And Wales (ICAEW) 
anser att komplexitetsnivån är för hög vilket kommer att leda till implementationssvårigheter 
och icke-meningsfulla resultat. 

4.3.1.3 Nationella normgivare 
 
Genomgående för nationella normgivare är att de har bekymmer med operationalitet och 
komplexitet i förslagen gällande mirroring approach. Dessutom övergripande åsikter om att det 
saknas klarhet i hur kraven ska tillämpas i praktiken. Israel Accounting Standards Board (IASB) 
ställer sig bakom principen att med hjälp av mirroring approach reducera otillbörliga 
matchningar men har samtidigt identifierat stor komplexitet och svårighet att förstå och 
implementera förslagen. Austrian Financial Reporting And Auditing Committee (AFRAC) är 
positiva till mirroring approach och skriver att det kan hjälpa till att reducera otillbörliga 
matchningar i redovisningen men tror samtidigt att de förslagna kraven inte bara är för 
komplexa utan ger dessutom en för svag grund att stå på. Brazilian Accounting Pronouncements 
Committee (BAPC) anser att förslagen innehåller allt för komplexa element vilket riskerar att 
leda till olika tolkningar, vilket leder till minskad jämförbarhet.  

4.4 Presentation av försäkringskontrakt (intäkter och kostnader) 
 
Fråga tre i IASB:s reviderade ED behandlar presentation av försäkringskontrakt gällande 
intäkter och kostnader. Närmare bestämt om intressenter anser att de finansiella rapporterna 
kommer att ge en mer rättvisande bild av företagets finansiella ställning om intäkter och 
kostnader presenteras i resultaträkningen istället för att informationen behandlar förändringar i 
försäkringskontraktets komponenter (IASB 2013, ED s. 9). IASB anser att mätning av ett 
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företags prestation som redovisas i resultaträkningen ska vara konsekvent med allmänt 
förstådda mättekniker av intäkter och kostnader. Med detta menas att ett företag ska presentera 
vinsten från ett försäkringskontrakt som skildrar överföringen av utlovade tjänster som härrör 
från försäkringskontraktet för det belopp som reflekterar det vederlag till vilket företaget 
förväntar sig vara berättigad i utbyte mot dessa tjänster.  
 
Dessa förslag reviderar de från 2010 års ED som föreslog att företag skulle använda summarised 
margin presentation om inte företaget kunde tillämpa premium allocation approach. 
Summarised margin approach innebär att man i resultaträkningen presenterar information om 
förändringar i de komponenter som utgör försäkringskontraktet. Förslaget innebär att alla 
premier, anspråk och förmånsbetalningar inte tas upp som intäkter och kostnader i 
resultaträkningen (IASB 2013, ED s. 9).  

4.4.1  Intressenters övergripande attityder 
 
Svaren i den tredje frågan från intressenterna visar på relativt stora procentuella skillnader. Den 
tydligaste skillnaden är att revisionsbolagen som delar uppfattningen är i minoritet gentemot de 
som inte delar uppfattningen. Revisorsorganisationer och nationella normgivare ligger 
procentuellt relativt lika på cirka 80 % medan finansbolagen ligger på närmare 50 %. Värt att 
nämna är de olikheter som förekommer i kategorin redovisnings och revisionsorgan som 
kommer att beskrivas närmare nedan.   
 

Tabell 3: Presentation av intäkter och kostnader 

 
 
 
 
 

3. Presentation av intäkter och 
kostnader 

Delar 
uppfattningen 

Delar 
uppfattningen  

Delar inte 
uppfattningen 

Delar inte 
uppfattningen  

Intressentgrupper & 
intressenter Antal Procent Antal  Procent 

Finansbolag 17 55 % 14 45 % 

Banker 4 57 % 3 43 % 

Försäkringsbolag 13 54 % 11 46 % 

Redovisnings och revisionsorgan 13 68 % 6 32 % 

Revisionsbolag 2 33 % 4 66 % 

Revisorsorganisationer 11 85 % 2 15 % 

Nationella normgivare 14 82 % 3 18 % 
Normgivare inom redovisning 
och revision 14 82 % 3 18 % 

Totalt 44 66 % 23 34 % 
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4.4.1.1 Finansbolag 
 
Totalt sett visar tabellen att finansbolagens underkategorier har en i det närmaste identisk 
procentuell fördelning. 57 % av banker och 54 % av försäkringsbolag ställer sig positiva till 
förslaget. När det gäller banker anser Lloyds Banking Group (LYG) att förslaget inte ger 
relevant information gällande att presentera vinsten i resultaträkningen. BNP Paribas ställer sig 
också negativa till förslaget i den reviderade ED:n och förespråkar det tidigare förslaget från 
ED:n 2010; summarised margin. Australia and New Zealand Banking Group Limited (ANZ) 
stöttar förslaget och skriver i sitt CL att det skapar en konsekvent presentationsmodell för alla 
typer av försäkringskontrakt som leder till ökad jämförbarhet.  
 
Även försäkringsbolagen är delade i sina responser till förslagen. Old Mutual (OM) ställer sig 
negativa till förslagen och likt BNP Paribas förespråkar de förslagen som togs av IASB i ED:n 
från 2010. Dessutom anser de att förslagen kommer att skapa stor komplexitet. Detsamma gäller 
Sun Life Financial (SLF) som anser att detta tillvägagångsätt inte skulle presentera användbar 
information för att försäkringsbolag och användare av dess rapporter inte utvärderar kontrakt 
på det sättet. I rak motsats till detta ställer sig Amlin som menar att presentation i 
resultaträkningen av försäkringskontrakts intäkter och kostnader ger meningsfull information 
som tillåter användare av redovisningen att jämföra försäkringsbolag på en konsekvent basis. 
Både inom branschen och med andra industrier.  

4.4.1.2 Redovisning och revisionsorgan 
 
Inom denna kategori var skillnaderna stora. 33 % av revisionsbolagen delade IASB:s 
uppfattning medan siffran för revisorsorganisationer var 85 %. När det gäller revisionsbolagen 
anser Grant Thornton (GT) att förslagen från ED:n 2010 också skall inkluderas och att företag 
skall kunna välja vilken metod man vill använda beroende på vilken verksamhet som bedrivs. 
Även Mazars vill se att summarised margin skall kunna användas, främst för livförsäkringar. 
Pwc är ett av företagen som står bakom förslaget och menar att det skulle göra finansiella 
rapporter gällande försäkringskontrakt mer konsekvent över branschgränser.  
 
Mer positiva tongångar var det hos revisorsorganisationerna där 85 % av respondenterna delade 
IASB:s uppfattning. The Hong Kong Institute Of Certified Public Accountants (CPA) håller 
dock inte med om förslagen och menar att kostnaderna för att införa dessa förslag kommer att 
överstiga potentiella fördelar. Av de företag som ställer sig positiva till förslagen ingår bland 
annat The Institute Of Chartered Accountants In England And Wales (ICAEW) som anser att 
det kommer öka jämförbarheten. Det skall dock tilläggas att många organisationer som delar 
IASB:s uppfattning har synpunkter. Exempelvis The Institute Of Chartered Accountants Of 
India (ICAI) som vill ha mer klarhet och tydligare vägledning. Även The Association of 
Chartered Certified Accountants (ACCA) har synpunkter och menar att det kommer att behövas 
fältstudier och dylikt för att underlätta arbetet som komma skall.  

4.4.1.3 Nationella normgivare 
 
När det gäller nationella normgivare var det tre av 17 respondenter som inte delade IASB:s 
uppfattning vilket således betyder att 82 % av intressenterna som undersökts håller med om 
dessa förslag. Exempelvis är The Indonesian Financial Accounting Standards Board 
(DSAKIAI) positiva till förslagen och påpekar att det kommer att leda till mer jämförbarhet 
mellan företags finansiella rapporter. En av organisationerna som inte ställer sig bakom dessa 
förslag är Norwegian Accounting Standards Board (NASB) som i sitt CL skriver att de förslag 



 - 32 - 

som presenterades i ED:n från 2010 är ett bättre alternativ då det skulle vara mycket lättare att 
införa. Dock framhäver de att det finns positiva aspekter med förslagen från ED:n 2013 också 
men då de tidigare förslagen enligt dem var bättre kan de inte ställa sig bakom de nya.  

4.5 Räntekostnader i resultaträkningen 
 
Fråga fyra i den reviderade ED:n från 2013 berör huruvida ett företag skall redovisa 
räntekostnader i resultaträkningen eller inte (IASB 2013, ED s. 9). Förslaget står till viss del i 
motsats till det i ED:n 2010 där man föreslog att förändringar i diskonteringsräntan alltid skall 
tas upp i resultaträkningen. I 2013 års ED har detta omvärderats och istället föreslås att 
redovisningen av räntekostnader skall delas upp. Detta menar IASB skulle avskilja resultatet 
från försäkrings- och investeringsverksamheten från effekten av förändringar i 
diskonteringsräntor på ett sätt som anpassas till förslag om finansiella tillgångar med verkligt 
värde via övrigt totalresultat (IASB 2013, APFIC s. 26). Frågan behandlar därför om 
intressenterna anser att redovisningen kommer ge en mer rättvisande bild om: 
 

1. Räntekostnader som redovisas i resultaträkningen bestäms genom att använda 
diskonteringsräntan som initialt användes när kontraktet utfärdades.  

 
2. Att redovisa i övrigt totalresultat, skillnaden mellan det redovisade värdet av 

diskonteringsräntan på rapporteringsdagen och det redovisade värdet av 
diskonteringsräntan på dagen då kontraktet utfärdades.  

4.5.1 Intressenters övergripande attityder 
 
Även på denna fråga i IASB:s reviderade ED från 2013 görs det inte någon tabell. Anledningen 
är densamma som vid fråga två då sättet som frågan är ställd på inte på ett rättvisande sätt kan 
reflektera intressenternas attityder i tabellform. Istället kommer respondenternas åsikter att 
framföras enbart i textform. Likt svaren på fråga två är intressenterna till stor del ambivalenta 
till detta förslag. Många organisationer håller med på vissa punkter i förslagen men ställer sig 
kritiska till andra. Synpunkterna varierar mellan brist på definition, fortsatt risk för otillbörliga 
matchningar i redovisningen och att man ogillar den obligatoriska användningen av övrigt 
totalresultat. Däremot framhålls positivitet till möjligheten att redovisa förändringar i 
diskonteringsräntan i övrigt totalresultat.   

4.5.1.1 Finansbolag 
 
Övergripande för bankerna är att de kritiska till förslagen som presenteras. Främst framförs 
kritik mot den obligatoriska användningen av förändringar i diskonteringsräntan i övrigt 
totalresultat. Australian and New Zeeland Banking Group (ANZ) ställer sig inte bakom 
förslagen på grund av att förändringarna av diskonteringsräntan i övrigt totalresultat medför 
komplexitet och potentiella otillbörliga matchningar. Istället föreslår de att företag får välja om 
de vill presentera den finansiella inverkan från förändringarna i diskonteringsräntan i övrigt 
totalresultat eller inte. Suncorp Group (SG) ställer inte heller bakom användandet av övrigt 
totalresultat då det potentiellt kan leda till otillbörlig matchning. Vidare skriver de att förslagen 
är svårförstådda, främst vilket belopp som skall redovisas i övrigt totalresultat och vad det 
representerar då det kombinerar effekten av förändringar i diskonteringsräntan med effekten av 
diskonteringsräntans upplösning.  
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Försäkringsbolagen skiljer sig åt i sin bedömning av förslagen. Allianz ställer sig mycket 
positiva till användandet av övrigt totalresultat. De poängterar dock att det inte bör vara 
obligatoriskt. Old Mutual (OM) anser att förslagen inte kommer resultera i att finansiella 
rapporter ger relevant information som trovärdigt representerar företagets finansiella prestation 
om företaget är skyldigt att avskilja effekterna i resultaträkningen från effekterna av 
förändringar i diskonteringsräntor i övrigt totalresultat. AIA Group Limited skriver att skulder 
som rapporteras i övrigt totalresultat sannolikt kommer att reducera resultaträkningens 
volatilitet om en strikt marknadsmässig modell används.  

4.5.1.2 Redovisning och revisionsorgan 
 
Övergripande för revisionsbolagen är att de ser både fördelar och nackdelar med förslagen men 
att de anser att IASB borde arbeta mer med förslagen då de inte uppfattas som fullständiga. 
Deloitte delar uppfattningen att förändringar mellan den nuvarande diskonteringsräntan och den 
som fastslogs vid den initiala redovisningen av kontraktet ska presenteras i övrigt totalresultat. 
De menar dock att förslaget om en obligatorisk presentation skapar signifikanta 
implementationskostnader som de anser att IASB borde ta tag i då det kan leda till otillbörlig 
matchning. Grant Thornton (GT) håller inte med om dessa förslag och menar att det skulle kosta 
mer än vilka potentiella fördelar det skulle föra med sig. Vidare skriver de att det kommer att 
krävas stora dataförändringar för att hantera den nya information som behöver bearbetas.  
 
Revisorsorganisationer visar också på en olikartad uppfattning gällande förslagen. The Institute 
of Chartered Accountants in Australia (ICAA) ställer sig inte bakom förslagen och menar att 
det enbart kommer att ge relevant information under specifika omständigheter. Exempelvis då 
det inte finns en länk mellan skulder och den underliggande inflationstakten. De skriver också 
att förslaget kommer att leda till ökad komplexitet och höga kostnader för försäkringsbolag 
vilka kommer att överstiga eventuella fördelar med förslagen. The Singapore Accounting 
Standards Council (ASC) anser att redovisning av förändringar i diskonteringsräntan i övrigt 
totalresultat kommer att förbättra den finansiella rapporteringen. The Institute of Chartered 
Accountants in India (ICAI) anser att segregering av effekten mellan den underliggande 
prestationen och effekten av ändringar i diskonteringsräntor är bra. De uppskattar även 
uppdelningen av dem mellan resultaträkningen och övrigt totalresultat.   

4.5.1.3 Nationella normgivare 
 
Övergripande för normgivare är att de både ser för- och nackdelar med förslagen om en 
uppdelad presentation i resultaträkningen och övrigt totalresultat. The Polish Accounting 
Standards Committee (PASC) skriver att de ser fördelarna med att reflektera förändringar i 
diskonteringsräntan i övrigt totalresultat då det skulle kunna minska volatiliteten i 
resultaträkningen, framförallt för långtidskontrakt. De anser dock att den föreslagna metoden 
ökar komplexiteten och inte nödvändigtvis hjälper användare att förstå den ekonomiska 
karaktären av försäkringskontrakt 
 
The New Zealand Accounting Standards Board (NZASB) har signifikanta bekymmer med 
förslagen och skriver att det kan bli problematiskt att använda historiska diskonteringsräntor 
för att segregera resultaten mellan resultaträkningen och övrigt totalresultat. De anser inte att 
det kommer förse finansiella rapporter med relevant information. De vill istället att företag 
själva skall kunna välja om de redovisar förändringar i diskonteringsräntorna i övrigt 
totalresultat eller inte.  
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4.6 Övergång till den nya standarden och gällande datum 
 
Fråga fem behandlar förslaget att företag ska tillämpa standarden retroaktivt i enlighet med IAS 
8 redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt fel när det är 
praktiskt genomförbart. När det inte är praktiskt genomförbart har företag möjligheten att 
tillämpa en simplifierad retroaktiv modell (IASB 2014, SP s. 40). Detta innebär att företag 
måste uppskatta CSM som om standarden alltid har tillämpats, med förenklingar som 
maximerar användningen av objektiva uppgifter. Detta förslag reviderar det i ED:n från 2010 
som föreslog att företag inte ska erkänna någon vinstmarginal för kontrakt som gällde i början 
av den tidigaste perioden som presenterades. IASB anser att detta förslag kommer att öka 
jämförbarheten av de kontrakt som existerar vid övergångdatumet med de som kommer att 
skrivas efter övergångsdatumet. IASB föreslår också att implementeringstiden från det att IFRS 
17 utfärdas till dess gällande datum skall vara cirka tre år. 
 
IASB söker därför respons på om intressenterna anser att den nya metoden till övergång och 
gällande datum balanserar jämförbarhet med verifierbarhet (IASB 2013, ED s. 10). 
Anledningen till att verifierbarhet skulle kunna påverkas är att uppskattningar av 
vinstmarginalen vid övergången inte går att verifiera på grund av bristfälliga data (IASB 2014, 
SP s. 40). 

4.6.1 Intressenters övergripande attityder 
 
Totalt finns det en övervägande majoritet som delar IASB:s uppfattning. 15 % delar inte 
uppfattningen och procentfördelningen är förhållandevis jämn över kategorigränser. För banker 
och revisionsbolag delas uppfattningen till 100 % medan för de andra kategorierna ligger det 
mellan 79 %-89 %.  
 

Tabell 4: Övergång till IFRS 17 

 

5. Övergång till IFRS 17 
Delar 

uppfattningen 
Delar 

uppfattningen  
Delar inte 

uppfattningen 
Delar inte 

uppfattningen  
Intressentgrupper & 
intressenter Antal Procent Antal  Procent 

Finansbolag 26 84 % 5 16 % 

Banker 7 100 % 0 0 % 

Försäkringsbolag 19 79 % 5 21 % 
Redovisnings och 
revisionsorgan 17 89 % 2 11 % 

Revisionsbolag 6 100 % 0 0 % 

Revisorsorganisationer 11 85 % 2 15 % 

Nationella normgivare 14 82 % 3 18 % 
Normgivare inom redovisning 
och revision 14 82 % 3 18 % 

Totalt 57 85 % 10 15 % 
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4.6.1.1 Finansbolag 
 
En övergripande majoritet av finansbolagen anser att detta är ett bra förslag och delar IASB:s 
uppfattning. Vad gäller banker är 100 % av de intressenter som observerats eniga med IASB. 
Lloyds Banking Group (LYG) är framförallt för det retroaktiva tillvägagångssättet då de menar 
att detta skulle ge upphov till förbättrad jämförbarhet. Även HSBC styrker detta och nämner 
dessutom att de ser mycket fördelar med den simplifierade modellen. När det gäller 
försäkringsbolag är intressenterna mer delade. 21 % ställer sig inte bakom IASB:s förslag. 
China Life Insurance Company (CLIC) håller med om att det är en god idé i praktiken men 
anser att det kan vara svårapplicerat på företag som arbetar med livförsäkring. Ping An 
Insurance (PAI) håller inte med om förslaget och menar att övergången behöver bli mer 
specificerad.  
 
Old Mutual (OM) anser att förslaget är mycket bra och att tre år är en resonabel tidsram. 
Dessutom ställer de sig bakom förslaget om en simplifierad modell. Även Insurance Australia 
Group Limited (IAG) är positiva till förslaget och skriver i sitt CL att övergångssättet balanserar 
jämförbarhet med kontrollerbarhet. Dessutom är de positiva till förslaget som gäller det 
modifierade tillvägagångssättet som enligt IAG överensstämmer med IAS 8 
redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt fel. Amlin är också 
positiva och menar att förslaget är en signifikant förbättring från det som föreslogs i ED:n 2010.  

4.6.1.2 Redovisning och revisionsorgan 
 
I denna kategori är det en övervägande majoritet som delar IASB:s uppfattning. Av 
revisionsbolagen ställer sig alla (100 %) bakom förslaget och för revisorsorganisationerna är 
procentsatsen 85 %. När det gäller revisionsbolagen anser Pwc att detta förslag kommer att 
balansera jämförbarhet med verifierbarhet. Dessutom skriver de i sitt CL att den simplifierade 
modellen är bra och att den skapar bättre jämförbarhet. Revisorsorganisationerna är något mer 
diversifierade. Två av 13 ställer sig inte bakom förslaget. The Korean Institute Of Certified 
Public Accountants (KICPA) skriver i sitt CL att första implementeringen blir svår att 
genomföra och det kan skapa problem med ojämlikhet i redovisningen vilket i sin tur leder till 
försämrad jämförbarhet. Majoriteten av resterande intressenter som undersökts anser att 
förslaget är positivt. Dock är flera av dem överens om att det behövs mer vägledning och en 
tydligare definition om hur övergången skall gå till i praktiken.  

4.6.1.3 Nationella normgivare 
 
Inom kategorin nationella normgivare är det också en övervägande majoritet som anser att 
förslaget är positivt. Närmare bestämt 14 av 17 respondenter. Tre av 17 (18 %) ställer sig dock 
inte bakom detta förslag. Israel Accounting Standards Board (IASB) menar att gamla kontrakt 
som skall omvärderas till nya enligt förslaget i den reviderade ED:n kommer att bli mycket 
svårt och därmed riskera att skada jämförbarheten. Korean Accounting Standards Board 
(KASB) skriver i sitt CL att förslaget inte på ett konkret sätt förklarar hur den retroaktiva 
metoden skall appliceras. Därmed kommer kostnaderna för att implementera detta överväga 
eventuella fördelar. När det gäller de intressenter som delar IASB:s uppfattning finns dock vissa 
synpunkter. The Indonesian Financial Accounting Standards Board (DSAK IAI) anser att det 
kommer vara svårt att ta fram alla relevanta historiska värden. Polish Accounting Standards 
Committee (PASC) vill se mer detaljerad vägledning när det gäller att applicera detta förslag i 
praktiken.  
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4.7 Helhetseffekt av förslagen i den reviderade ED:n 
 
Förslagen i IASB:s reviderade ED från 2013 utgår från IASB:s behandling av kommentarerna 
de mottog på ED:n från 2010. IASB är därför intresserade av om de frågor 1–5 som tagits upp 
i ED:n kommer leda till en mer rättvisande bild och mer relevant information om 
försäkringsavtal än de förslagen som framfördes i ED:n från 2010. Vid utvecklingen av 
förslagen har IASB försökt att balansera de fördelar förslagen innebär med den ökade 
komplexiteten som förslagen leder till för utfärdare av finansiella rapporter, samt de ökade 
kostnaderna för användare av finansiella rapporter för att förstå de mer komplicerade 
uppgifterna som produceras (IASB 2013, ED s. 11).  
 
IASB är därför intresserade av om intressenter anser att kostnaderna för att följa de föreslagna 
kraven är motiverade av de fördelarna som informationen kommer att medföra. Vidare undrar 
IASB hur kostnaderna och fördelarna påverkas av förslagen i fråga 1–5. 
 
De ber därför intressenterna att beskriva effekterna av standarden som helhet på: 
 

1. Transparensen i finansiella rapporter och jämförbarheten mellan finansiella rapporter 
från olika företag som utfärdar försäkringsavtal. 

 
2. Kostnaden för att förstå den nya informationen både initialt och på pågående basis. 

4.7.1 Intressenternas övergripande attityder 
 
Då fråga sex inte är ställd som en ja/nej fråga kommer studien även här att undvika en tabell 
och redovisa intressenternas ståndpunkter i ren textform. Intressenterna är ombedda att beskriva 
sannolika effekter på standarden som helhet med avseende på transparens och jämförbarhet. 
Övergripande anser majoriteten av intressenterna att förslagen kommer att leda till att både 
transparensen och jämförbarheten ökar men att det kommer bli mycket tids- och 
resurskrävande. En närmare beskrivning av vad respondenterna anser i sina respektive 
kategorier följer nedan.  

4.7.1.1 Finansbolag 
 
Genomgående för de flesta banker är att de välkomnar förändringarna i den reviderade ED:n 
men ser problematik i komplexiteten och kostnaden för att tillämpa standarden. Barclays anser 
att en gemensam global standard för redovisning av försäkringskontrakt är av stor betydelse för 
transparensen och jämförbarheten. De poängterar även att fördelarna och kostnaderna är väl 
balanserade. Dock anser de att förslaget om presentation av intäkter och kostnader inte är väl 
avvägt med hur försäkringsbranschen fungerar och leder därför till att både användare och 
utfärdare av försäkringskontrakt kommer att behöva ytterligare utbildning i hur förslaget ska 
fungera. Lloyds Banking Group (LYG) anser att den nya standarden kommer att medföra bättre 
transparens och jämförbarhet samt förse finansiella rapporter med mer relevant och rättvisande 
information. Vad gäller kostnader anser de att dessa kommer att vara stora och överväga 
fördelar.  
 
Övergripande är försäkringsbolagen bekymrade över komplexiteten i förslagen i standarden. 
Det som främst framhålls är förslagen om mirroring exception, att användningen av övrigt 
totalresultat är obligatoriskt samt intäktsredovisningen från försäkringskontrakt. American 
International Group (AIG) skriver att de välkomnar denna nya standard och anser den kommer 
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att öka både jämförbarhet och transparens samt minska diversifiering av finansiella rapporter 
mellan olika jurisdiktioner. Däremot skriver de också att kostnaderna för att implementera detta 
kommer bli höga samt pågå under en lång tid framöver. AIA Group Limited skriver att 
förslagen i ED:n signifikant kommer att öka transparensen och jämförbarheten för finansiella 
rapporter. De skriver också att kostnaderna kommer bli höga men att det i slutändan kommer 
vara värt det.  

4.7.1.2 Redovisning och revisionsorgan 
 
Övergripande för revisionsbolagen är att de anser att förslagen innehåller flera element av 
komplexitet och tillämpningssvårigheter. Flera revisionsbolag uttrycker att IASB ska ta 
intressenternas kommentarer kring specifika förslag i beaktning när de utvärderar effekterna av 
standarden. KPMG skriver att givet den komplexitet som den nya standarden medför är det av 
stor betydelse att IASB:s styrelse tar i beaktning den konsultation de får från intressenterna. De 
skriver även att vissa av förslagen skapar signifikanta operationella och administrativa 
utmaningar för organisationer. De har främst funderingar kring kontrakt med deltagande 
funktioner, användningen av presentation i övrigt totalresultat för förändringar i 
diskonteringsräntan samt presentation av intäkter och kostnader. Grant Thornton (GT) säger att 
de vill se en mix av förslagen från ED:n 2010 och den reviderade ED:n 2013 samt att de inte 
tror att förslagen i ED:n 2013 kommer att förse användare med relevant information. Vidare 
skriver de att fälttester kommer behöva göras för att ta reda på de faktiska konsekvenserna av 
förslagen i den reviderade ED:n. Vidare anser de att kostnader kommer att öka på ett signifikant 
sätt med förslagen i den reviderade ED:n. Pwc å andra sidan anser att kostnaderna kommer bli 
höga men att fördelarna med standarden kommer att överväga dessa. 
 
Övergripande för revisorsorganisationerna är att förslagen innehåller element som ökar 
transparens och jämförbarhet men att det kommer bli mycket tids- och resurskrävande. Likt 
flera av revisionsbolagen anser The Institute of Chartered Accountants Ghana (ICAG) den nya 
standarden kommer att leda till förbättringar gällande konsekvens, transparens och 
jämförbarhet. De anser också att den kommer leda till ökad komplexitet och högre kostnader. 
Det kommer krävas stora systemförändringar för att tillfredsställa rapporteringskraven. 

4.7.1.3 Nationella normgivare 
 
Övergripande för normgivare är att de är positiva till att en gemensam redovisningsmodell för 
hur försäkringsavtal ska redovisas kommer på plats. De uttrycker även att slutförandet av 
projektet med den nya standarden är brådskande på grund av att mångfalden av redovisning i 
olika jurisdiktioner skadar jämförbarheten i redovisning av försäkringsavtal. Likt de andra 
intressenterna är de dock oroade över komplexiteten i förslagen i den reviderade ED:n och 
menar att det kommer krävas mycket utbildning för att förstå förslagen i den reviderade ED:n. 
 
Malaysian Accounting Standards Board (MASB) skriver i sitt CL att de delar IASB:s 
uppfattning om att förslagen kommer medföra bättre jämförbarhet och transparens samt vara 
en förbättring från ED:n 2010. De framhåller dock att detta kommer involvera mycket höga 
kostnader och en hög grad av komplexitet. Detta synsätt har även The Indonesian Financial 
Accounting Standards Board (DSAK IAI) som menar att 2013 års ED är en klar förbättring från 
2010 men att det kommer vara dyrt att genomföra. Norwegian Accounting Standards Board 
(NASB) menar liksom de två tidigare nämna intressenterna att transparensen och 
jämförbarheten kommer att öka och dessutom att fördelarna kommer överväga de kostnader 
som kommer uppstå till följd av implementeringen.  
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5 Analys 
5.1 Finansbolag 
 
Av de CL som studien undersökt är kategorin med flest intressenter  finansbolag. Denna 
kategori består av såväl banker som försäkringsbolag och enligt IASB kommer den nya 
standarden, IFRS 17, främst att påverka försäkringsbolag (IASB 2017, EA s. 22). Detta 
eftersom de flesta försäkringskontrakt utfärdas just av dessa företag. Även banker utfärdar 
försäkringskontrakt vilket innebär att denna kategori är en viktig del av det empiriska 
underlaget. Försäkringskontrakt förväntas generera en vinst, vilket gör att det går i linje med 
intressentteorin där det framhålls att generera vinst och öka sin förmögenhet är en väsentlig del 
av en organisations verksamhet (UK Essays 2019). Detta torde kräva att företag involverar sig 
i regelförändringar som kan påverka deras verksamhet. Finansbolagen visar på genomgående 
positiva attityder till förslagen i den reviderade ED:n. Dessutom uppmärksammas att banker 
och försäkringsbolag visar en mycket jämn procentuell fördelning i sina attityder till den 
reviderade ED:n. En sannolik förklaring till detta är att de båda fungerar som utgivare av 
försäkringskontrakt och därmed har många gemensamma intressen vilket också det går i linje 
med intressentteorin. Dock är det den kategori som är minst positiva till presentation av intäkter 
och kostnader.  

5.1.1 Transparens 
 
Något som framgår av responsen från både försäkringsbolagen och bankerna är att de ställer 
sig positiva till att den kontraktuella servicemarginalen skall justeras för förändringar i 
uppskattningen av nuvärdet av framtida kassaflöden. Företag kommer enligt förslaget att mäta 
försäkringsavtal med uppdaterade antaganden om kassaflöden, diskonteringsräntor och risk vid 
varje rapporteringsdatum, vilket förväntas leda till en mer uppdaterad och punktlig redovisning 
(IASB 2017, EA s. 6). Detta går i linje med vad Lloyd Banking Group (LYG), HSBC och 
Suncorp Group (SG) beskriver i sina kommentarer kring förslaget i den reviderade ED:n där de 
nämner att justeringen kommer leda till att bättre belysa riskprofilen och lönsamheten i företag 
som ger ut försäkringskontrakt. Den samlade bilden styrks vidare av tabell två som visar på en 
stark, positiv attityd (92 %) till förslaget om en justering av den kontraktuella 
servicemarginalen. Vidare kan detta kopplas till det Barth E och Schipper (2008) nämner, vilket 
är att transparens är viktigt för att belysa företags öppenhet och kommunikation gentemot 
intressenter. En faktor som nämns är att korrekta uppskattningar är vitalt för att investerare skall 
kunna fatta välinformerade beslut (Barth E & Schipper 2008). Framförallt lyfts 
redovisningsbaserade siffror som framtida kassaflöden som en avgörande del i investerares 
beslutsprocess. Detta visar på en överensstämmelse med vad respondenterna har skrivit i sina 
CL gällande vad en justering av CSM kommer leda till. 
 
Något som är genomgående för finansbolagen när det gäller mirroring approach är deras 
kommentarer om ökad komplexitet och subjektiva bedömningar. Detta är något som både Ping 
An Insurance (PAI) och Old Mutual (OM) nämner i sina CL. Enligt Barth E och Schipper 
(2008) är detta något som riskerar att skada transparensen då risken för informationsasymmetri 
är omfattande när sannolikheten för feluppskattningar föreligger. Detta leder i sin tur till att 
investerare har svårare att fatta välinformerade beslut. Även på frågan som gäller 
räntekostnader i resultaträkningen skriver flera intressenter att komplexitet är ett problem och 
att förslagen är svårförstådda. Därav följer samma problematik med transparens som i frågan 
gällande mirroring approach. När det gäller vad intressenterna tycker om standarden som helhet 
är de flesta överens om att en global standard kommer att leda till ökad transparens och en större 
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inblick i försäkringskontrakts komponenter. Barth E och Schipper (2008) nämner att öppenhet 
och kommunikation är faktorer som är nära kopplade med transparens och att detta bland annat 
kan leda till minskade kapitalkostnader. Något som framgår av respondenternas kommentarer 
är att förslagen i den reviderade ED:n kommer leda till en ökad transparens men att kostnaderna 
för att implementera och följa direktiven kommer att vara substantiella. 

5.1.2 Jämförbarhet 
 
Amlin skriver i sitt CL att förslaget om presentationen av intäkter och kostnader ger meningsfull 
information som kommer resultera i ökad jämförbarhet på en konsekvent basis. Detta 
resonemang går i linje med Bengtsson (2008) som menar att jämförbarheten ökar när 
rapportanvändarna kan bilda sig en uppfattning om ett företags ekonomiska ställning under en 
längre period. Utifrån teorin och intressenternas respons till detta förslag torde det, i linje med 
IASB:s målsättning, leda till att jämförbarheten ökar. När det gäller IASB:s förslag gällande 
mirroring approach är tongångarna inte lika positiva i relation till jämförbarhet. HSBC skriver 
att förslagen är komplicerade och att vägledning saknas vilket kommer göra det svårt att 
upprätthålla jämförbarheten. En liknande respons ges av Ping An Insurance (PAI) som menar 
att förslagen lämnar utrymme för subjektiva bedömningar vilket i sin tur riskerar att skada 
jämförbarheten. I förhållande till teorin kommer förslagen om mirroring approach inte leda till 
ökad jämförbarhet enligt flera av intressenterna.  
 
Komplexitet och brist på vägledning i redovisningen är faktorer som försvårar möjligheten att 
jämföra finansiella rapporter. Något som Beaver, Kennelly och Voss (1968, s. 675) 
argumenterar för är att olika värderingsmetoder skapar problem för både investerare och 
revisorer vilket torde betyda att jämförbarhet i finansiella rapporter är av stor vikt för 
finansbolag då de påverkas av både revisorer och investerare. Detta borde innebära att de 
förespråkar ett system som undviker komplexitet eftersom det riskerar att leda till 
feluppskattningar. Ett förslag som däremot skulle ge upphov till förbättrad jämförbarhet är det 
om övergång till IFRS 17 och gällande datum. Flera intressenter anser att den retroaktiva 
modellen kommer skapa finansiella rapporter som lättare kan jämföras. Detta går i linje med 
Bengtsson (2008) och IASB (2010, CF s. 36) som menar att information är mer användbar när 
den kan jämföras med liknande uppgifter i en annan period eller ett annat datum.   

5.2 Redovisning och revisionsorgan 
 
Denna kategori består av 19 intressenter som är uppdelade i två underkategorier; revisionsbolag 
och revisorsorganisationer. Något som är genomgående i empirin är att de båda visar på positiva 
attityder till de flesta förslagen i den reviderade ED:n. Något som är förvånande är att det 
föreligger stora procentuella skillnader i frågan om justering av CSM och presentation av 
intäkter och kostnader. Detta då båda intressenterna består av revisorer som logiskt borde 
inneha liknande intressen. Enligt Bigus (2012, s. 23) är revisorer en yrkeskategori som frekvent 
hanterar ambiguitet och utsätts för kritik från flera håll vid revision. Då det enligt forskaren är 
vagt definierat hur långt en revisors ansvar sträcker sig, borde det initialt innan den reviderade 
ED:n finnas flertalet problematiska situationer för revisorerna. Eftersom både revisionsbolagen 
och revisorsorganisationerna visar på genomgående positiva attityder kan antagandet göras att 
IASB har genomfört en framgångsrik revidering då revisorerna är de som löpande arbetar med 
att följa utvecklingen av standarder och dess framväxt.  
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5.2.1 Transparens 
 
Eftersom det föreligger förhållandevis stora skillnader i åsikter mellan de två underkategorierna 
är det enklast att börja titta på vad revisionsbolagen anser om transparens i den reviderade ED:n 
och hur deras åsikter förhåller sig till teorin gällande transparens. 66 % av undersökta bolag 
instämmer med förslaget om en justering av CSM. Grant Thornton (GT) anser dock att förslaget 
skulle medföra komplexitet när det gäller beräkningen av vinstmarginalen. Denna komplexitet 
skulle rimligen medföra ökad informationsasymmetri vilket enligt Barth E och Schipper (2008) 
är en faktor som riskerar att leda till feluppskattningar och därmed en försämrad transparens. 
Däremot skriver Pwc i sitt CL att förslaget kommer leda till att bilden av finansiella rapporter 
och den ekonomiska ställningen i företag kommer bli mer rättvisande. Detta kan i motsats till 
vad som skrivs av Grant Thornton (GT) vara något som ökar transparensen med tanke på vad 
som beskrivs av S. Mohammadi och B. Moein Nezhad (2015) som menar att transparensnivån 
beror mycket på huruvida informationen som ges ut av företag är korrekt eller inte. När det 
gäller revisorsorganisationerna är alla överens om att förslaget är positivt men synpunkter 
gällande bättre vägledning och tydligare definitioner är ett genomgående tema.  
 
Genomgående för denna kategori under frågorna om mirroring approach och räntekostnader i 
resultaträkningen är att komplexitet är ett problem. Då tidigare forskning har visat på att 
revisorer ställs inför kognitiva begränsningar när de stöter på tvetydigheter i redovisningen 
(Joyce & Biddle 1981, s. 121; Hoffman & Patton 1997, s. 229) kan det förklara varför de ogillar 
komplexiteten i dessa förslag. Detta kan också förklaras av vad som skrivs av Trautmann, 
Vieider och Wakker (2008, s. 225) angående FNE vilket innebär en rädsla för negativ 
bedömning från andra. Denna rädsla ökar motviljan till tvetydighet då risken finns för ett 
oaktsamt beteende. En liknande analys görs under frågan om justeringen av CSM vilken är att 
den ökade komplexiteten riskerar att leda till feluppskattningar och minskad transparens. När 
det gäller helhetseffekterna av standarden finns det ett tydligt mönster. Många av intressenterna 
skriver i sina CL att förslagen i den reviderade ED:n sammantaget kommer att leda till en ökad 
transparens. Däribland Pwc och The Institute of Chartered Accountants Ghana (ICAG). Dock 
skall inte glömmas bort att många intressenter, även de som är positiva till den reviderade ED:n, 
menar att implementeringen kommer bli kostsam och ta mycket lång tid. Komplexitet är en 
återkommande term som utifrån teorin inte går hand i hand med transparens.  

5.2.2 Jämförbarhet 
 
När det gäller frågan om övergången till den nya standarden och gällande datum som i allra 
högsta grad behandlar jämförbarhet, ställer sig majoriteten av intressenterna positiva till 
förslaget. Närmare bestämt 100 % av revisionsbolagen och 85 % av revisorsorganisationerna. 
Flera företag, däribland Pwc, framför åsikter som bygger på att jämförbarhet kommer 
balanseras med verifierbarhet och att den simplifierade modellen kommer leda till att finansiella 
rapporter blir mer jämförbara. Den enda genomgående motstridigheten som påvisades var att 
implementeringen kan bli tidskrävande och svår att genomföra vilket enligt The Korean 
Institute Of Certified Public Accountants (KICPA) potentiellt skulle kunna leda till olikhet i 
redovisningen och därmed en försämring av jämförbarheten. Då förslaget är tänkt att leda till 
en lättare jämförelse mellan finansiella rapporter i olika perioder går många av argumenten i 
linje med vad som skrivs om jämförbarhet av Bengtsson (2008) och IASB (2010 , CF s. 36).  
 
I frågan om presentation om intäkter och kostnader var underkategorierna mycket skilda i sina 
åsikter. 85 % av revisorsorganisationerna delade IASB:s uppfattning medan detta var fallet för 
endast 33 % av revisionsbolagen. Pwc är ett av företagen som ställer sig bakom förslaget och 
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menar att finansiella rapporter kommer bli mer konsekventa över branschgränser vilket i sin tur 
kommer leda till en ökad jämförbarhet. Däremot vill flera av de andra revisionsbolagen ha en 
valmöjlighet mellan förslaget i den reviderade ED:n och 2010 års ED där förslaget kallades 
summarised margin. Beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs skulle detta, enligt 
Grant Thornton (GT) och Mazars, underlätta för företag. Detta resonemang liknar det som 
används av Barth (2008) då han menar att vid olika ekonomiska omständigheter skall föreligga 
olika ekonomisk behandling av finansiella rapporter för att högre jämförbarhet skall uppnås. 

5.3 Nationella normgivare 
 
Kategorin nationella normgivare uppvisar överlag positiva attityder till förslagen i den 
reviderade ED:n. Majoriteten anser att flera av förslagen är en förbättring från 2010 års ED. 
Däremot tycker många av de undersökta intressenterna att komplexitet är ett genomgående 
problem. Detta kan potentiellt bero på det som tas upp av Beaver, Kennelly och Voss (1968, s. 
675) vilket är att komplexiteten riskerar att öka felmarginaler i redovisningen. Samtidigt anser 
flertalet av intressenterna att förslagen i den reviderade ED:n är specifika men menar samtidigt 
att det saknas tillräcklig vägledning för implementation. Nationella normgivare är en viktig och 
intressant kategori på grund av att de är en beroende part till IASB. Detta tas även upp av 
Mainardes, Alves och Raposos (2011, s. 229) som förklarar en central organisations relation till 
beroende parter. En ny redovisningsstandard är vital för att harmonisera redovisningen av 
försäkringskontrakt vilket visas i intressenternas övervägande positiva attityder till förslagen i 
den reviderade ED:n. 

5.3.1 Transparens  
 
En övervägande majoritet av de nationella normgivarna (94 %) ställer sig positiva till förslaget 
om en justering av CSM. Korean Accounting Standards Board (KASB) menar att förslaget på 
ett bra sätt förklarar den ekonomiska substansen i långsiktiga kontrakt. Detta är något som går 
i linje med Barth E och Schipper (2008) som nämner att transparens i den finansiella 
redovisningen är den egenskap som är vital för att förstå ett företags underliggande ekonomiska 
ställning. Även i frågan om räntekostnader i resultaträkningen uppvisas positiva attityder från 
bland annat The Polish Accounting Standards Board (PASC) vilka menar att de ser fördelar i 
att reflektera förändringar i diskonteringsräntan i övrigt totalresultat då det kommer minska 
volatiliteten i resultaträkningen. Även detta går i linje med Barth E och Schipper (2008) som 
förklarar att transparens kan uppnås genom mer överensstämmelse mellan finansiella rapporter 
och ekonomisk ställning vilket kan leda till en minskning av informationsasymmetri. 
Framförallt påvisar nationella normgivare en positivitet för en gemensam redovisningsmodell 
då de förväntar sig att det kommer leda till en förbättrad transparens. Dock uttrycker de en 
explicit oro för att komplexiteten är hög vilket bör tas i beaktning.      

5.3.2 Jämförbarhet 
 
I frågan kring mirroring approach är merparten bekymrade över komplexitet och 
operationalitet. Detta på grund av att det saknas klarhet i hur kraven skall tillämpas i praktiken. 
Israel Accounting Standards Board (IASB) och Austrian Financial Reporting and Auditing 
Committee (AFRAC) menar dock att man med hjälp av mirroring approach kommer att 
reducera otillbörliga matchningar vilket torde förbättra jämförbarheten mellan 
försäkringskontrakt. Den gemensamma nämnaren till varför de är av den åsikten beror till stor 
del på komplexiteten i förslaget. Detta vidareutvecklas av Brazilian Accounting 
Pronouncements Committee (BAPC) som menar att förslaget innehåller komplexa element 
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vilka riskerar att leda till olika tolkningar som i sin tur kan leda till minskad jämförbarhet. Enligt 
EFRAG (2017, BM s. 1) skall jämförbarhet göra det möjligt att identifiera likheter och 
skillnader mellan objekt i redovisningen. Attityderna till mirroring approach kan därför tolkas 
som ett positivt ställningstagande till ambitionen att minska otillbörliga matchningar. Dock 
menas samtidigt att den höga komplexitetsgraden kan leda till olika tolkningar och därav skada 
jämförbarheten.  
 
Merparten av intressenterna stöttar förslaget om övergången till IFRS 17. Dock menar vissa 
nationella normgivare att det kan uppkomma svårigheter när gamla kontrakt skall omvärderas 
till nya vilket riskerar att skada jämförbarheten. Det skiljer sig även i redovisningspraxis mellan 
olika länder vilket kan förklara att vissa attityder avviker från mängden. Detta tas även upp av 
Barth E och Schipper (2008) som menar att en bidragande orsak till att jämförbarhet, men även 
transparens, är svårt att uppnå är den diversifiering av redovisningsstandarder, traditioner, lagar 
och kulturer.  

5.4 Mönster i intressenternas attityder 
 
I frågan om en justering av CSM uppmärksammas framförallt hur positiva intressenterna är till 
förslaget. Både inom och mellan kategorier. Den enda avvikelsen från mönstret är att 66 % av 
revisionsbolagen delar IASB:s uppfattningen medan det för övriga intressentgrupper ligger 
mellan 89 % - 100 %. En total procentuell fördelning där 93 % håller med om förslaget talar 
sitt tydliga språk. Till stor del handlar intressenternas positiva attityder om införandet av kravet 
på att företag måste anpassa den avtalsmässiga servicemarginalen för ändringar i 
uppskattningar av kassaflöden relaterade till framtida täckning eller framtida tjänster, det vill 
säga låsa upp den kontraktsmässiga servicemarginalen.     
 
Ett av de mest tydliga mönstren som uppmärksammas i studien är användandet av termen 
komplexitet. Allra tydligast blir det i frågan om mirroring approach där majoriteten av de 
undersökta intressenterna påvisar svårigheten i att implementera förlaget i praktiken. Något 
som blir extra intressant i den frågan är att de flesta intressenter ställer sig mycket positiva till 
att IASB:s förslag kommer att eliminera otillbörliga matchningar. Det kan tyckas paradoxalt 
med tanke på att komplexitet är något som i högsta grad riskerar att skada både jämförbarhet 
och transparens. De flesta undersökta företag och organisationer anser att grundtanken med att 
eliminera bokföringsmässiga avvikelser är positivt och även på vilket sätt det skall göras under 
förslaget i den reviderade ED:n. Dock har många intressenter stora problem med att det saknas 
tydlig och sofistikerad vägledning.  
 
På frågan om presentation av intäkter och kostnader syns inte något tydligt mönster mer än att 
det är mycket blandade åsikter och att det är den fråga där mest skillnader mellan 
kategorigrupper föreligger. Det syns tydligast i den procentuella fördelningen där totalt 66 % 
av intressenterna delar IASB:s uppfattning men där det mellan kategorigränser föreligger en 
procentuell skillnad mellan 33 % - 85 %. När det gäller frågan om räntekostnader i 
resultaträkningen föreligger det också ambivalenta attityder. Många intressenter välkomnar 
IASB:s förslag att företag kan presentera effekten från förändringar i diskonteringsräntan i 
övrigt totalresultat. Däremot är det tydligare mönstret i denna fråga att många av intressenterna 
ogillar den obligatoriska delen av förslaget och ser hellre att företag själva får välja om de vill 
presentera förändringar i övrigt totalresultat eller i resultaträkningen. De menar att risken för 
otillbörliga matchningar minskar när företagen får möjligheten att välja hur de vill presentera 
förändringar i diskonteringsräntan.  
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På frågan om övergången till IFRS 17 föreligger ett tydligt mönster då en övervägande majoritet 
håller med om förslaget. De flesta intressenter anser att det retroaktiva tillvägagångsättet är 
något som kommer gynna jämförbarheten och dessutom att den simplifierade modellen är ett 
bra komplement när det föreligger avsaknad av vissa historiska data. Ett annat tydligt mönster 
som uppmärksammas är att de allra flesta intressenter anser att den treåriga tidsramen är en väl 
avvägd tidsperiod för att hinna implementera förslaget. När det gäller helhetseffekten av 
standarden syns också ett tydligt mönster då majoriteten av de undersökta intressenterna menar 
att jämförbarhet och transparens kommer öka men påpekar samtidigt att 
implementeringsprocessen kommer ta lång tid samt vara mycket resurskrävande.  
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6 Diskussion och slutsats 
6.1 Transparens och jämförbarhet 
 
Studien har bidragit med att kartlägga intressenters attityder till den reviderade ED:n av IFRS 
17 samt undersökt möjliga mönster i intressenternas kommentarer. Attityderna har tolkats att 
antingen dela IASB:s uppfattning eller inte där det har varit genomförbart samt tolkats genom 
ett sammanfattande av de viktigaste yttringarna av de förslag där det inte varit genomförbart att 
placera in åsikterna i att dela eller inte dela IASB:s uppfattning. Empirin har visat att samtliga 
intressentgrupper i den modifierade intressentmodellen instämmer med att förslagen i den 
reviderade ED:n kommer att leda till ökad transparens och jämförbarhet. Dock visas en 
varierande grad av positiva och negativa attityder inom och mellan intressentgrupperna 
gällande frågorna i den reviderade ED:n. De förslag som intressenterna visar mest tvetydiga 
attityder till är förslaget om mirroring approach och presentation av intäkter och kostnader. 
Något som är genomgående för alla intressentgrupper i frågan om mirroring approach är 
komplexiteten i förslaget även om de flesta anser att intentionen med att reducera otillbörliga 
matchningar i redovisningen är bra, vilket är en stor del av frågan. Mönstret illustreras även av 
deras önskan om att få mer vägledning och definitioner i frågan för att det praktiskt ska vara 
applicerbart och tillämpligt för deras respektive yrkeskategori. 
 
Något som togs upp i inledningen av studien var att IASB redogjorde för potentiella 
förbättringspunkter som IFRS 17 kommer föra med sig. En av förbättringarna från IFRS 4 är 
att företag kommer mäta försäkringsavtalen genom användningen av aktuella och uppdaterade 
värden. Detta skulle enligt IASB leda till att informationen i försäkringsavtal blir mer 
transparent. I studiens analys visade det sig att en stor majoritet av intressenterna ansåg att 
värderingsmetoderna och förslaget om en justering av CSM skulle leda till en uppfyllnad av 
IASB:s målsättning. Det andra området behandlar information om lönsamhet vilket kommer 
innebära att företag lämnar information om olika komponenter gällande nutida och framtida 
lönsamhet som härrör från kontraktet vilket är starkt kopplat till förslaget om presentation av 
intäkter och kostnader. Analysen visar att många intressenter står bakom förslaget men det är 
även många som har synpunkter på förslagets komplexitet. Därav dras slutsatsen att IASB går 
i rätt riktning men samtidigt behöver förbättra definitioner och tillvägagångsätt. Det tredje 
området som IASB behandlar gäller jämförbarhet i IFRS 17 mellan länder och företag. IASB 
anser att en global standard kommer att medföra reduceringar i diversifiering mellan 
försäkringskontrakt på ett världsomfattande plan. När det gäller denna potentiella 
förbättringspunkt visar analysen en tydlig överensstämmelse mellan IASB:s förslag och 
intressenternas attityder.  Jämförbarheten mellan länder och företag kommer förbättras när en 
konsekvent standard gällande försäkringsavtal träder i kraft då detta reducerar diversifiering i 
redovisningen.   
 
IASB:s syfte med den reviderade ED:n och därmed IFRS 17 är att skapa en mer transparent och 
jämförbar redovisningsstandard. Studiens syfte har varit att undersöka om intressenterna anser 
att förslagen i den reviderade ED:n kommer leda till detta. Efter att ha läst 67 CL från tre olika 
intressentgrupper utformade med hjälp av den modifierade intressentmodellen kan studien dra 
två tydliga slutsatser. Den första av dessa är att de allra flesta intressenterna är överens om att 
förslagen i den reviderade ED:n kommer leda till ökad transparens och jämförbarhet vilket går 
i linje med IASB:s mål. Den andra är att förslagen är behäftade med mycket komplexitet och 
begränsad vägledning. Detta är något som IASB bör ta i beaktning för att inte riskera motsatt 
effekt.    
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6.2 Reflektion 
 
Studien är en kvalitativ innehållsanalys som utgår från ett intressentperspektiv. Detta innebär 
att intressentteorin och därmed Freemans intressentmodell ligger till grund för den modifierade 
intressentmodellen, med IASB som en central organisation, som används för att kategorisera 
företagen och organisationerna som undersöks i studien. Som tagits upp i studien är IASB en 
icke-vinstdrivande organisation vilket inte helt och hållet går i linje med Freeman (2010, s. 25). 
Detta på grund av att Freeman i sin modell använder vinstdrivande företag som central 
organisation. Enligt (Lundahl et al. 1982, s. 19) har intressentmodellen fått kritik för att vara 
nyanslös och schablonmässig vilket skapar utrymme för självkritik och reflektion gällande den 
modifierade intressentmodellen.  
 
När det gäller kategoriseringen av intressenterna finns det utrymme för självkritik då 
indelningen av intressentgrupper möjligtvis kunde ha gjorts på ett annat sätt. Exempelvis var 
revisionsbolagen och revisorsorganisationer sällan helt eniga trots att de tillhörde samma 
huvudkategori. Till studiens försvar skall sägas att det föreligger svårigheter med att särskilja 
intressenter efter olika intressen med tanke på att intressentmodellen är simplifierad (Freeman 
2010, s. 25). Det kan även riktas kritik mot vissa tolkningar som genomförts i studien då en 
kvalitativ innehållsanalys ökar risken för subjektivitet. Däremot är en kvalitativ innehållsanalys 
till sin natur behäftad med ett tolkningsperspektiv vilket går i linje med Bryman och Bell (2017, 
s. 51) samt Fejes och Thornbergs (2015, s. 4) resonemang kring hermeneutik för att kunna bilda 
sig en uppfattning om den underliggande kommunikationen som delges i de CL som analyseras. 
Därför lämnar detta tillvägagångssätt utrymme för subjektiva bedömningar vilket är till studiens 
försvar.  
 
Som lyfts av flertalet intressenter är den reviderade ED:n komplex och svårförstådd. Detta 
försvårar studiens förmåga att tolka och förstå vissa delar av innehållet i de förslag som framförs 
i den reviderade ED:n. Däremot har studien inte haft något förbestämt ingångsvärde utan har i 
största möjliga mån varit objektiv i sina ställningstaganden. 

6.3 Förslag till vidare forskning 
 
Då IFRS 17 är planerad att träda i kraft den 1 januari 2022 och ännu inte är obligatorisk att 
applicera i praktiken kan det vara intressant att undersöka hur företag och organisationer går till 
väga för att förbereda sig inför standardskiftet. Framförallt med tanke på vad som tas upp i 
många CL gällande svårigheter med implementeringsprocessen och att övergången kommer bli 
kostsam och resurskrävande. Något annat som kan vara av intresse är att använda ett annorlunda 
tillvägagångsätt än CL i en undersökning som denna. Exempelvis skulle en sådan studie kunna 
utgå ifrån intervjuer med försäkringsbolag och banker. Dessutom skulle det vara intressant att 
mer detaljerat undersöka specifika delar förslagen i den reviderade ED:n såsom justeringen av 
CSM eller mirroring approach.    
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Appendix 
 

Bilaga 1 – Respondenter från analyserade CL 
 

Banker  
Försäkringsbolag  
Revisionsbolag  
Revisorsorganisationer  
Nationella Normgivare  

 
 

Respondent Intressentgrupp Intressent 
Australia and New Zealand 
Banking Group Limited 

Banker 

Barclays Banker 
BNP Paribas Banker 
HSBC Banker 
Lloyds Banking Group Banker 
National Australia Bank Banker 
Suncorp Group Banker 
AIA Group Försäkringsbolag  
All State Försäkringsbolag 
Allianz Försäkringsbolag 
American International 
Group 

Försäkringsbolag 

Amlin Försäkringsbolag 
Cathay Life Insurance Försäkringsbolag 
China Life Insurance 
Company 

Försäkringsbolag 

China Life Insurance 
(Taiwan) 

Försäkringsbolag 

CNA Fincancial Corporation Försäkringsbolag 
Fubon Life Försäkringsbolag 
Insurance Australia Group Försäkringsbolag 
Intact Financial Corporation Försäkringsbolag 
Liberty Holdings Limited Försäkringsbolag 
Liverpool Victoria Försäkringsbolag 
Manulife Financial Försäkringsbolag 
MassMutual Försäkringsbolag 
Mercuries Life Insurance 
Company 

Försäkringsbolag 

Old Mutual Försäkringsbolag 
Ping An Insurance Försäkringsbolag 
QBE Insurance Group Försäkringsbolag 
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Santam Försäkringsbolag 
State farm Mutual 
Automobile Insurance 
Company 

Försäkringsbolag 

Sun Life Financial Försäkringsbolag 
Unum Försäkringsbolag 
Deloitte Revisionsbolag  
Ernst & Young Revisionsbolag 
Grant Thornton Revisionsbolag 
KPMG Revisionsbolag 
Mazars Revisionsbolag 
Pwc Revisionsbolag 
Föreningen Auktoriserade 
Revisorer 

Revisorsorganisationer  

Institute of Chartered 
Accountants Australia 

Revisorsorganisationer 

The Accounting Committee 
of Chartered Accountants 
Ireland  

Revisorsorganisationer 

The Association of 
Chartered Certified 
Accountants  

Revisorsorganisationer 

The Federation of 
Accounting Professions of 
Thailand 

Revisorsorganisationer 

The Hong Kong Institute Of 
Certified Public Accountants 

Revisorsorganisationer 

The Institute of Certified 
Public Accountants Of Kenya 

Revisorsorganisationer 

The Institute of Chartered 
Accountants In England And 
Wales 

Revisorsorganisationer 

The Institute of Chartered 
Accountants of Ghana 

Revisorsorganisationer 

The Institute of Chartered 
Accountants of India 

Revisorsorganisationer 

The Japanese Institute of 
Certified Public Accountants 

Revisorsorganisationer 

The Korean Institute of 
Certified Public Accountants 

Revisorsorganisationer 

The Singapore Accounting 
Standards Council 

Revisorsorganisationer 

Accounting Standards Board 
of Japan 

Nationella Normgivare  
 
 
 

Accounting Standards 
Committee of Germany 

Nationella Normgivare 
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Australian Accounting 
Standards Board 

Nationella Normgivare  
 
 
 
 

Austrian Financial Reporting 
and Auditing Committee 

Nationella Normgivare 

Autorite De Normes 
Comptables 

Nationella Normgivare 

Brazilian Accounting 
Pronouncements 
Committee 

Nationella Normgivare 

Canadian Accounting 
Standards Board 

Nationella Normgivare 

Consejo Mexicano De 
Normas De Informacion 
Financiera 

Nationella Normgivare 

Dutch Accounting standards 
Board 

Nationella Normgivare 

Israel Accounting Standards 
Board 

Nationella Normgivare 

Korean Accounting 
Standards Board 

Nationella Normgivare 

Malaysian Accounting 
Standards Board 

Nationella Normgivare 

New Zeeland Accounting 
standards Board 

Nationella Normgivare 

Norwegian Accounting 
Standards Board 

Nationella Normgivare 

Polish Accounting Standards 
Committee  

Nationella Normgivare 

Rådet För Finansiell 
Rapportering 

Nationella Normgivare 

The Indonesian Financial 
Accounting Standards Board 

Nationella Normgivare 

 
 

Bilaga 2 – Kodschema av attityder 
 

Kod Attityd Kriterium 

1 
1.1 Delar uppfattning 

Justering av CSM 
1.2 Delar inte uppfattning 

3 
3.1 Delar uppfattning 

Presentation av intäkter och kostnader 3.2 Delar inte uppfattning 

5 5.1 Delar uppfattning Övergång till IFRS 17 
5.2 Delar inte uppfattning 



 - 53 - 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Besöksadress: Allégatan 1 · Postadress: 501 90 Borås · Tfn: 033-435 40 00 · E-post: registrator@hb.se · 
Webb: www.hb 


