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Abstract 
 
Around the world, the increase in globalization of capital markets raises many issues for 
international standard-setters.  Constant work is being done to develop and renew financial 
statements internationally. In 2013, IASB published a DP: A review of the Conceptual 
Framework (DP/2013/1) for public comment, exploring possible changes to the IASBs 
Conceptual Framework for Financial Reporting. The DP is the first step towards issuing a 
revised Conceptual Framework. In this paper the focus was on the proposed definitions of 
assets and liabilities. The DP has received a total of 243 responses, 29 of these have been 
analysed. 
 
The purpose of this paper was to examine and report on the responses of how assets and 
liabilities should be recognised. Additionally, emphasis was placed on analysing the IASB's 
possible objectives of revising The Conceptual Framework. This reflects a quantitative 
content analysis using an inductive research approach composed of empirical data consisting 
of the received responses. 
 
The responses have raised opinions and criticisms of proposals regarding DP. In addition to 
DP, further emphasis was placed on IASB standard-setting process, essential qualities in 
financial statements, international standards and the existing definition of an asset and a 
liability.  Results showed a positive trend towards a change in the definition of assets and 
liabilities as well as the development of The Conceptual Framework.  The above results 
indicate that improvements are needed and that it would be useful to publish an ED to 
illustrate the conflict between current and proposed standards. In conclusion, with the 
comment letters, the IASB most likely will publish an ED. 
 
(This essay is written in Swedish). 
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Sammanfattning 
 
Inom redovisning pågår det ständigt utvecklingsarbeten för att förbättra och förnya finansiella 
rapporter. Den ökade globaliseringen av kapitalmarknaden väcker många frågor hos 
internationella normgivningsorgan och hos allmänheten. IASB publicerade under 2013 ett 
diskussionsunderlag (DP/2013/1) mot bakgrund av föreställningsramen för finansiell 
rapportering, i vilket IASB föreslagit möjliga förändringar av standarderna. I uppsatsen var 
fokus på den föreslagna definitionen av tillgång och skuld som presenteras i 
diskussionsunderlaget. Fram till och med januari 2014 har IASB mottagit remissvar angående 
DP/2013/1. Det har inkommit sammanlagt 243 remissvar av olika omfattning och i denna 
uppsats har 29 av dessa behandlats.  
 
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka och redogöra för vilka argument som tas upp i 
remissvaren om förslaget huruvida en tillgång och en skuld ska definieras. Studien har även 
syftat till att analysera IASBs tänkbara mål med att revidera föreställningsramen. Uppsatsen 
är en kvalitativ innehållsanalys med en induktiv forskningsansats där empirin har bestått av de 
behandlade remissvaren. 
 
Remissinstanserna har framfört åsikter och kritik mot förslagen som tas upp i DP. De 
teoretiska områden som studerats närmare är även IASBs normgivningsprocess, väsentliga 
egenskaper i finansiella rapporter, internationella standarder och den befintliga definitionen av 
tillgång och skuld. Resultatet visar att huvudparten av utvalda remissinstanserna i studien är 
positivt inställda till att en förändring av definitionen av tillgång och skuld ska ske. En stor 
majoritet är även positiv till revidering av föreställningsramen. Flera remissinstanser anser att 
den befintliga definitionen av tillgång och skuld behöver förbättras. Det vore lämpligt att 
publicera ett ED för att visa konflikten mellan nuvarande och föreslagna standarder i en 
reviderad föreställningsram. Vår slutsats med hänsyn till remissinstansernas synpunkter är att 
IASB med största sannolikhet kommer att publicera ett ED. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Föreställningsramen för finansiell rapportering, diskussionsunderlag, IASB, 
remissvar. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Företag runt om i världen upprättar och utformar finansiella rapporter för externa användare. 
Sociala, ekonomiska, kulturella, legala och andra faktorer kan påverka de finansiella 
rapporterna från land till land och kan vara orsaken till skillnader i finansiella rapporter. För 
att kunna jämföra finansiella rapporter från olika företag oavsett av vem eller vart de 
upprättats måste de vara likvärdiga. Hög kvalitet och jämförbarhet i en värld av ökad 
globalisering är något som eftersträvas inom de finansiella regleringsinstanserna (Hoarau 
1995, s. 217).  
 
Det var främst efter andra världskriget som behovet av att minska redovisningsskillnader 
uppstod i samband med att investeringar och internationell handel ökade samtidigt som flera 
handelsbarriärer togs bort (Nobes & Parker 2006, s 6). International Accounting Standards 
Committee (IASC) bildades 1973 i syfte att harmonisera redovisningsstandarder, som bestod 
av representanter från USA, Japan, Australien, Kanada, Tyskland, Frankrike, Storbritannien, 
Mexiko och Nederländerna (Alexander & Nobes, 2010, s. 86). IASC ändrade 2001 namn till 
International Accounting Standard Board (IASB) (Deegan & Unerman 2011, s. 107).  
 
Ett organ motsvarande IASB inom amerikansk normgivning benämns Financial Accounting 
Standards Board (FASB). De två normgivande organen IASB och FASB har sedan 2001 
samarbetat för att skapa harmonisering av redovisningsstandarder internationellt. Under 2004 
startade IASB och FASB ett projekt om att upprätta en gemensam föreställningsram, The 
Conceptual Framework. IASB utförde 2011 en allmän konsultation för att identifiera vad som 
bör förbättras. Under 2012 meddelande FASB att organet inte längre önskade medverka i 
samarbetet, IASB fortsatte arbetet med föreställningsramen på egen hand (Nobes & Parker 
2006, s. 94).  
 
I juli 2013 publicerade IASB DP/2013/1 – A Review of the Conceptual Framework for 
Financial Reporting för att utforska eventuella förändringar i IASBs befintliga 
föreställningsram. Ett DP är det första steget mot att upprätta en reviderad föreställningsram. 
DP/2013/1 är utformad med avsikt att innehålla synpunkter och kommentarer om viktiga 
problem som IASB överväger vid utveckling av ett ED.  
 
Den befintliga föreställningsramen har gjort det möjligt för IASB att utveckla IFRS som har 
förbättrat den finansiella rapporteringen. Det finns områden där vägledning behöver 
utvecklas. Avsikten med DP/2013/1 är att förbättra den befintliga föreställningsramen men 
den reviderade versionen behöver nödvändigtvis inte leda till förändringar i befintliga IFRSs. 
Alla förslag till förändring av befintliga standarder eller förklaringar ska genomgå IASBs 
normgivningsprocess. IASB har som avsikt att ta hänsyn till kommentarer gällande DP vid 
publicering av ett ED (Mazhambe 2014, s. 843). 
 
Redovisningsstandarder är enligt Schuetze (2001, s. 3) invecklade och svårbegripliga. 
Schuetze (2001, s. 3) anser att allmänheten bör kunna förstå informationen som framkommer i 
finansiella rapporter. En tidigare studie visar att 35 procent av finansanalytikerna som 
medverkade hade problem med att förstå noter i årsredovisningar och 55 procent efterfrågade 
tydligare förklaringar till noterna. Det som ansågs vara svårast att förstå var värdering av 
tillgång och skuld (Epstein & Palepu 1999, s. 51).   
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1.2 Problemdiskussion 
Enligt Wyatt (1992, s. 66) är redovisningens huvudsakliga syfte att förse samhället med 
tillförlitlig information som kan underlätta vid affärer och ekonomiska beslut. Information 
som offentliggörs av företag anses vara ett väsentligt hjälpmedel för ekonomiska beslut 
förutsatt att det stämmer överens med företagets finansiella ställning (Oppenheim, Stenson & 
Wilson 2003 s. 162). Företag runt om i världen utformar finansiella rapporter och det anses 
vara viktigt att dessa är likvärdiga såväl till hög kvalitet. För att finansiella rapporter ska vara 
likvärdiga har olika kriterier och värderingsgrunder tillämpats i redovisning.  
 
Det har uppstått ett flertal redovisningsproblem för finansbolag. Värdepapper är fluktuerande 
och kan ha stor påverkan på företags värdepapper beroende på hur företag väljer att värdera 
sina tillgångar i sina rapporter. Flertalet anser tillgångar inte bör värderas till verkligt värde, 
medan andra anser att värdering till verkligt värde visar en mer tillförlitlig bild. Efter Lehman 
Brothers (amerikansk investmentbank) fall i september 2008 ifrågasattes utformningen av 
IASBs standarder.  Politiker beslutade sig för att inte bara skulle se på när bankernas 
finansiella rapporter försämrades, utan agera. Bengtsson (2008, s. 571) anser av den 
anledningen att samarbetet mellan IASB och FASB uppstod genom politiska påtryckningar 
från EU. IASB publicerade under samma år justeringar i sina standarder. Bengtsson (2008, s. 
571) anser att det finns en obalans av makt mellan aktieägares viljor och internationella 
redovisningsstandarder samt att detta leder till att politik styr över normgivningsprocesser. 
Enligt Chiapello och Medjad (2009, ss. 568-569) har EU vidtagit flera åtgärder för att få makt 
över IASBs normgivningsprocess. Miller och Bahnson (2015, s. 16) anser, efter många års 
analyser, att en föreställningsram inte kan avgöra resultatet av en normgivning, det är snarare 
ett resultat av politiska processer. 
 
För vem är det viktigt att information i de finansiella rapporterna är sanna och stämmer 
överens med verkligheten? Investerare, långivare, anställda, leverantörer, kunder och 
myndigheter är intressenter som anser att den finansiella informationen som företag 
rapporterar är av stor vikt. Om informationen som rapporteras inte är korrekt kan 
intressenterna bli vilseledda. Om de finansiella rapporterna är utfärdade efter olika principer 
leder det till osäkerhet och förvirring (Wyatt 1992, s. 66). Poster som redovisas fel i 
resultaträkning eller balansräkning kan resultera i rapportering av för högt eller för lågt 
resultat som i sin tur är avgörande för beskattning, kreditvärdighet och företagets fortlevnad. 
 
Hur företag väljer att presentera den finansiella informationen och val av redovisningsmetoder 
påverkar investerares uppfattningar (Lander & Auger 2008, s. 30). Företag undviker medvetet 
att redovisa skulder genom att ta upp dessa i resultaträkningen istället för balansräkningen för 
att visa en bättre bild och för att ha större låneutrymmen (Lander & Auger 2008 s. 28). 
Hoarau (1995, s. 223) poängterar vikten av att företag följer lagar i det land de verkar i, 
samtidigt som jämförbarheten i finansiella rapporter på en internationell nivå säkras. Hoarau 
(1995, s. 231) anser att jämförbarhet hos finansiella rapporter skapar bättre resursfördelning 
på en internationell nivå och minskar transaktionskostnader. 
 
Om valet av redovisning påverkas av investerare kan det påverka huruvida jämförbarhet 
eftersträvas eller inte. IASBs arbete med att revidera föreställningsramen och organets 
uppmuntran till att följa redovisningsprinciper för att skapa jämförbarhet och tillförlitlighet, 
kan bidra till minskad manipulering av redovisning (Nobes 2005, s. 25). Benston, Bromwich 
och Wagenhofer (2006, s. 171) menar att en optimal standard ligger någonstans mellan 
principbaserad och regelbaserad. Redovisningsskandaler och finansiella kriser är inte positivt 
för utvecklingen av globala affärer. Nationella standarder som är mer detaljerade tillåter inte 
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yrkesverksamma inom redovisning och revision att spela en viktig roll i att upptäcka 
redovisningsskandaler (Baker & Hayes 2005, s.18).  
 
Det har länge ansetts att föreställningsramen är i behov av revidering, i synnerlighet 
definitionen av tillgång då den anses vara det mest grundläggande redovisningselementet 
(Samuelson, 1996 s. 147). Målet med IASBs arbete är att utveckla en uppsättning av 
högkvalitativa, begripliga och globalt accepterade redovisningsstandarder som bygger på 
tydligt utformade principer (Janse van Rensburg, Coetzee, & Schmulian 2014, s. 2). 
International Accounting Standards Board (IASB) och Financial Accounting Standards Board 
(FASB) strävar efter att konvertera sina föreställningsramar för att öka jämförbarheten 
internationellt (Barker, Lennard, Nobes, Trombetta & Walton 2014 s. 149). Efter FASBs 
avhopp drivs nu projektet enbart av IASB (Barker et al. 2014, s. 149). Den amerikanska 
föreställningsramen har dock i stor utsträckning använts som grund för IASBs 
föreställningsram (Barker et al. 2014, s. 150).  
 
Enligt Godfrey, Hodgson, Tarca, Hamilton och Holmes (2010, ss. 7-8) syftar 
föreställningsramen till att förbättra och vägleda redovisningspraktiken genom att fastställa 
syftet med finansiell rapportering och dess viktiga egenskaper för användbar information. 
Whittington (2008, s. 501) anser att det måste finnas en överenskommelse om 
föreställningsramen som ligger till grund för normerna. Revidering av föreställningsramen är 
en väsentlig del av processen. Utan en vägledande föreställningsram ges utrymme för 
individer i normgivningsorganet att ha inverkan på förbättringen av standarder och kan enligt 
författarna leda till att standarder blir motsägelsefulla (FASB 2005). 
 
I september 2013 upprättade European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG 2013) 
en offentlig rapport om tillgång och skuld, där oro uttrycks för att synsättet av tillgång och 
skuld kan försämra kvaliteten i finansiella rapporter. EFRAG anser att utgivare av finansiella 
rapporter främst är intresserade av information om resultatet (Brouwer, Hoogendorn & 
Faramarzi 2014 s. 236). Enligt FASB ska informationen som framkommer i finansiella 
rapporter ha en ”beslutstagande användbarhet”. I DP/2013/1 föreslås möjlig revidering av den 
befintliga definitionen av tillgång och skuld som är de två viktigaste posterna i 
balansräkningen. Det kan av den orsaken vara betydelsefullt att undersöka hur inställningen är 
hos remissinstanserna gällande förslagen.  
 
Om utgivare av finansiella rapporter anser att befintliga definitioner av tillgång och av skuld 
är svårtolkade kan det vara viktigt att undersöka möjlig revidering av den redan existerande 
föreställningsramen. ”DP ger människor möjligheten att hjälpa oss att forma framtiden för 
finansiell rapportering genom att diskutera begreppen som driver vårt arbete” förklarade 
Hans Hoogervorst (ordförande i IASB) vid publiceringen av DP/2013/1. Om det framkommer 
i remissvaren att det finns önskemål om tydligare utformning av definitionen av tillgång och 
skuld, finns en möjlighet att en förändring sker.  
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1.3 Problemformulering 
Utifrån studiens problemdiskussion har följande forskningsfrågor formulerats: 

• Vilka skillnader finns det mellan den befintliga och föreslagna definitionen av tillgång 
och skuld?  

• Vilken inställning har remissinstanserna till att förändra definitionen av tillgång och 
skuld som förslås i DP/2013/1? 

• Vad är IASBs syfte med att revidera föreställningsramen?   

1.4 Syfte 
Mot bakgrund av föreställningsramen för finansiell rapportering syftar den här studien till att 
undersöka och redogöra för vilka huvudargument som tas upp i remissvaren angående IASBs 
förslag om hur en tillgång och en skuld ska definieras. Syftet med studien är även att 
analysera IASBs ändamål med att revidera föreställningsramen. 

1.5 Avgränsningar 
En avgränsning har skett genom att DP/2013/1 inte kommer att behandlas i sin helhet. Vikten 
av studien kommer ligga på den föreslagna definitionen av tillgång och skuld samt dess 
betydelse för alla som berörs av förändringen.  

1.6 Ämnets relevans 
IASBs internationella redovisningsstandarder tillämpas i över hundra länder (IASB 2015). 
IASBs standarder ligger till grund föreställningsramen, på så sätt har definitionen av tillgång 
och skuld stor betydelse för det internationella näringslivet samt för vad som redovisas i 
finansiella rapporter. Trots denna stora betydelse finns det begränsad tillgång till 
vetenskapliga artiklar som belyser DP. Däremot har det förekommit artiklar med kritik mot 
den befintliga definitionen av tillgång och skuld. Ovanstående förutsättning innebär att ämnet 
har stor relevans vilket innebär att uppsatsen kan ge välkomnande kunskap till litteraturen.  

1.7 Studiens fortsatta disposition 
Den fortsatta framställningen disponeras på följande sätt. I kapitel 2 beskrivs den metod som 
använts och hur urvalsprocessen av remissinstanserna genomförts. I kapitel 3 beskrivs 
studiens teoretiska referensram där relevant information presenteras. Syftet med kapitlet är att 
ge läsaren den informationen som krävs för att få grundläggande förståelse samt utgöra ett 
verktyg för att analysera remissvaren. I kapitel 4 redogör de remissvar som behandlats i 
studien och deras väsentliga argument och åsikter om IASBs nya föreslagna definition av 
tillgång och skuld. I kapitel 5 analyseras remissvaren. I kapitel 6 presenteras studiens slutsats. 
Slutligen i kapitel 7 presenteras tankar och reflektioner av studien samt förslag till vidare 
forskning inom området. 
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2 Metod 

2.1 Inledning 
I det här kapitlet redogörs de metoder som studien baseras på. Vidare presenteras studiens 
tillvägagångssätt, urval i form av remissinstanser och källor. Avslutningsvis förs en 
diskussion ur ett källkritiskt perspektiv och om studiens hänsyn till etik. 

2.2 Forskningsansats 
För att förklara förhållandet mellan praktik och teori kan två metoder tillämpas, deduktiv teori 
och induktiv teori. Det induktiva angreppssättet innebär att forskare genom observationer kan 
dra generaliserbara slutsatser och att teorin på så vis är resultatet av forskningsansatsen. Det 
induktiva tillvägagångssättet förknippas vanligtvis med ett kvalitativt synsätt (Bryman & Bell 
2011, s 35). Deduktiv teori betyder att forskaren utgår från fakta om ett område för att sedan 
deducera en eller flera hypoteser som ska analyseras genom en empirisk granskning (Fejes & 
Thornberg 2011, s. 24). Studien är en kvalitativ innehållsanalys med en induktiv 
forskningsansats. Uppsatsen bygger på en induktiv forskningsansats eftersom vi utifrån 
insamlad data kommit fram till ett par slutsatser. Remissvaren som behandlats i studien har 
inte generaliserats eftersom en fullständig undersökning inte har utförts, då enbart en del utav 
dem behandlats. Remissvaren skiljer sig mycket åt mellan olika organisationer. Vi har 
kommit fram till ett flertal slutsatser som bygger på den information vi tagit del av under 
uppsatsprocessen. 

2.3 Undersökningsmetod 
En undersökningsansats kan antingen vara kvantitativ eller kvalitativ. Utgångspunkt för den 
kvantitativa metoden är att det som studeras ska göras mätbart och att undersökningsresultatet 
ska presenteras numeriskt (Andersen 1994, s. 70). Eftersom huvudsyftet med studien är att 
undersöka och redogöra för vilka huvudargument som tas upp i remissvar gällande IASBs nya 
förslag om hur tillgång och skuld ska redovisas, valdes den kvalitativa metoden. Den 
kvalitativa metoden kännetecknas av att tyngdpunkten ligger på ord under insamlingen och 
analysen av data (Fejes & Thornberg 2011, ss. 18-19). Empirin i studien består av remissvar 
från olika remissinstanser runt om i världen och som vi bedömer vara kvalitativ data. För att 
studien ska uppfylla sitt syfte har bearbetning av det empiriska materialet skett, i enlighet med 
det kvalitativa tillvägagångssättet. Utifrån bearbetning av kommentarer kommer egna 
tolkningar göras på insamlad information vilket gör att slutsatser utvecklas på ett induktivt 
sätt. 

2.4 Datainsamling 
Data kan samlas in som primärdata och sekundärdata. Ny data som forskaren själv samlar in 
genom en eller fler datainsamlingsmetoder betecknas som primärdata. Information som 
insamlats av andra kallas sekundärdata (Halvorsen 1992, s. 72). Eftersom varken 
enkätundersökning eller intervjuer som genererar ny data har utförts i studien har heller inte 
primärdata använts. Vi har diskuterat huruvida remissvaren utgör primärdata eller 
sekundärdata. Remissvaren kan ses som primärdata då det är text som inte är bearbetad av 
någon förutom av författaren eller författarna, det vill säga data som inte är behandlad. Å 
andra sidan består remissvaren av information där vi inte varit inblandade i processen för att 
ta fram data. I diskussionen huruvida remissvaren är primärdata eller sekundärdata har vi 
slutligen kommit fram till att remissvaren bör klassas som sekundärdata. Förutom remissvaren 
är studien baserad på ytterligare sekundärdata i form av vetenskapliga artiklar, böcker, 
webbsidor. 
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2.5 Urval 
Urvalet består på grund av studiens omfattning av 29 granskade remissvar från olika 
remissinstanser som tillämpar IFRS. Av de 243 inkomna remissvaren analyserades 100 
stycken som valdes ut subjektivt och slumpvis både med avseende på remissinstanser och 
länder. Ett subjektivt urval innebär att remissinstanserna valts ut baserat på hur typiska de är 
för populationen. Med tanke på omfattningen av studien fick vi begränsa oss till 30 stycken 
som resulterade i 29 användbara och ett bortfall. Remissvaret som valdes bort tillämpar inte 
IASBs internationella redovisningsstandarder och ansågs därför inte vara av väsentlig 
betydelse. Remissvar har valts utifrån betydelsefulla utlåtanden som skulle kunna vara 
relevant för studien. I studie analyserades innehållet av 29 stycken av de inkomna remissvaren 
för att få en rimlig uppfattning om åsikter hos remissinstanserna. De utvalda remissvaren som 
behandlas i denna studie är inlämnade ifrån olika organ, organisationer och universitet från 
olika länder runt om i världen. De åsikter som framkommer i remissvaren ska spegla åsikter 
som finns inom redovisnings- och revisionsområden i olika länder. Remissvaren är olika 
informativa och remissinstanserna har olika fokusområden. Det är viktigt att ta hänsyn till 
ytterligare åsikter som inte framkommit i studien eftersom 29 remissvar endast är en del av 
svaren som inkommit. I studien tas det hänsyn till att det kan finnas andra aspekter, åsikter 
och argument som inte står med i de remissvar som analyserats.  

2.6 Studiens genomförande 
Vid informationssökningen har databasen Summon använts för att hitta vetenskapliga artiklar 
som är relevanta för studiens ämne. I Summon finns ett stort utbud av internationella artiklar. 
Sökbegrepp som använts och som ansågs vara väsentliga för studien var främst ”assets, 
”liabilities” och ”Conceptual Framework”. Materialet som använts i den här studien består till 
större delen av dokument i form av remissvar. De utvalda remissvaren som tagits del av har 
varit tillgängliga från juli 2013 fram till och med januari 2014. 
 
Remissinstanser har uttryckt sina åsikter i remissvar som finns tillgängliga på IASB hemsida. 
Dessa utgör studiens empiriska material. Eftersom att revidering av föreställningsramen 
fortfarande pågår och möjliga förändringar kan tillämpas, redogör studien för vad de olika 
remissinstanserna har för inställning till förslagen i DP/2013/1. 
 
Remissvaren analyserades genom samma typ av frågeställningar, tolkning av attityder och 
genomgång av text. Fokus vid sammanfattning av remissvaren har varit åsikter och 
formuleringar berörande andra delen i DP/2013/1 som handlade om definitionen av tillgång 
och skuld. Remissvaren bearbetades ett antal gånger och svar på frågor berörande andra delen 
i DP/2013/1 analyserades noggrant samt sammanställdes. Utifrån analys om vad som 
framgick i remissvaren skapades två tabeller som illustrerar remissinstansernas inställning till 
föreställningsramen och förändringar i definitionen. Upprepande åsikter från 
remissinstanserna sammanställdes och argument från olika huvudområden presenteras.  
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2.7 Reliabilitet och validitet 
Begreppet reliabilitet innebär tillförlitlighet och innebär att resultatet av studien blir identiskt 
om studien genomförs på nytt eller om resultatet påverkas av tillfälliga eller slumpmässiga 
grunder (Bryman & Bell 2011, s. 62). Om en studie är reliabel innebär det att en annan 
forskare ska kunna få samma resultat som den ursprungliga forskaren under förutsättningen 
att forskaren följer ursprungsforskarens tillvägagångssätt (LeCompte & Goezt 1982, s. 35). 
 
Reliabilitet och validitet härstammar från kvantitativa studier. Det gör att begreppen kan vara 
svåra att tillämpa inom kvalitativ forskning. LeCompte och Goetz (1982, s.37) delar in 
reliabilitet i intern och extern för att hantera denna problematik och menar att indelningen gör 
att begreppen blir relevanta även inom kvalitativ forskning. Extern reliabilitet avser om en 
oberoende forskare, med samma förutsättningar, skulle komma fram till samma resultat och 
slutsatser (LeCompte & Goetz 1982, ss. 37-40). Om studien skulle upprepas inom samma 
tidsperiod så skulle extern reliabilitet vara hög. Studien grundar sig på material som är av hög 
reliabilitet då den är baserad på standarder, regelverk samt tidigare forskning. Om studien 
skulle göras i framtiden baseras den på andra förutsättningar så kommer resultatet med stor 
sannolikhet att skilja sig åt. Intern reliabilitet uppnås genom att forskarna (två eller fler) är 
överens om vad dem observerar (LeCompte & Goetz 1982, s. 41). I denna studie har vi 
uppmärksammat intern reliabilitet genom att vi analyserat och diskuterat fram slutsatser 
gemensamt. 
 
Validitet handlar enligt Bryman och Bell (2011, s. 63) om en bedömning av om de slutsatser 
som genererats från studien hänger ihop eller inte. LeCompte och Goetz (1982, s. 43) menar 
att utmaningen är att sammankoppla vetenskapliga förklaringar med faktiska förhållanden 
som existerar i verkligheten. Det finns två frågor forskare bör besvara för att lyckas med 
denna utmaning. Även detta kriterium är indelat i internt och extern validitet (LeCompte och 
Goetz 1982, s. 43). Den första frågan (intern validitet) är om forskarna observerar eller mäter 
vad som från början var tänkt att observeras eller mätas. Det empiriska materialet som använts 
i studien är IASBs DP/2013/1 samt inkomna remissvar. Det empiriska materialet är offentliga 
dokument vilket skapar hög trovärdighet, det vill säga intern validitet, för studien. Den andra 
frågan (extern validitet) är i vilken omfattning studiens resultat kan generaliseras mot en 
större population. Det kräver bland annat att urvalet gjorts slumpmässigt (LeCompte & Goetz 
1982, s. 43). Den externa validiteten i denna studie kan anses som relativt låg eftersom urvalet 
i studien är litet och resultatet kan därför inte anses som generaliserbart. 

2.8 Källkritik 
I studien har endast sekundärdata använts. Sekundärdata består delvis av processdata som är 
data producerad utan tanke på att forskare ska använda informationen. Det är viktigt att 
granska och vara kritisk mot den typen av data (Halvorsen 1992, s 73). Vi har till stor del 
behandlat offentliga dokument, men även andra typer av källor. Källor som använts har 
granskats kritiskt.  
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2.9  Etisk reflektion 
Det är viktigt att tänka på etiska aspekter och förhålla sig till etiska riktlinjer som finns. Det 
empiriska materialet som använts i studien består av DP/2013/1 samt ett urval av inkomna 
remissvar som valts ut subjektivt och slumpmässigt. DP/2013/1 är upprättat och utgivet av 
IASB och syftet med publiceringen är att materialet ska komma till kännedom för 
allmänheten. Inkomna remissvar består av frivilligt inskickade åsikter gällande DP/2013/1. 
Detta är material vars innehåll har kunnat skrivas och kontrolleras av remissinstansen före 
insändning till IASB. I IASBs pressmeddelande framgår det att inkomna remissvar kommer 
att publiceras. Om vi istället valt en annan metod för datainsamlingen och till exempel 
genomfört intervjuer tror vi att de etiska problemen varit större. Vår ambition har varit att 
behandla allt material likvärdigt och inte ge falska förespeglingar och vara någon till skada. 

2.10  Metodreflektion 
Vi har valt att göra en kvalitativ innehållsanalys med en induktiv forskningsansats. Det finns 
brister i metodvalet, främst avseende generaliserbarheten då urvalet i studien är begränsad. 
Studien är baserad på vetenskapliga artiklar, remissvar samt annan litteratur. Vi är väl 
medvetna om att vetenskapliga artiklar kan innehålla subjektiva inslag. Artiklarna som 
använts i studien har, i stor utsträckning, varit refererade och granskade av andra forskare. 
Detta gör att vi bedömer källorna som trovärdiga och relevanta. Gällande remissvaren kan 
dessa anses ha en negativ inverkan på replikerbarheten då remissvaren är subjektiva svar på 
IASBs föreställningsram och därmed kan skilja sig åt. Övrig litteratur bedöms som 
kvalificerade källor. 
 
Vi hade kunnat använda oss av till exempel intervjuer, men valde bort det eftersom vi anser 
att det råder viss osäkerhet kring datainsamlingen, det är tidskrävande och att vi inte trodde att 
vi skulle få ut så mycket av det. Eftersom att det skulle kunna vara svårt att komma i kontakt 
med företrädare av internationella redovisningsorganisationer som har tid att ställa upp på 
intervju och ge oss givande svar till uppsatsen. Fördelen med att använda publicerade 
dokument är, förutom tillgången av dokumenten, att det varit tidseffektivt. För att öka 
generaliserbarheten hade en kvantitativ undersökningsansats kunnat tillämpas, men vi tror att 
det hade varit svårt att genomföra en sådan typ av studie. Vi är medvetna om att det finns 
brister i metodvalet men vi anser att bristerna är färre än om vi skulle valt en annan metod. 
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3 Teoretisk referensram 

3.1 Inledning 
I detta kapitel presenteras studiens teoretiska referensram vars syfte är att förklara, vägleda 
och användas som ett verktyg i analyskapitlet. Först presenteras redovisningsorganisationen 
IASB och IFRSs redovisningsstandarder. Därefter beskrivs IASBs normgivningsprocess, 
principbaserade standarder, föreställningsramen och DP/2013/1. Vidare redogörs för om det 
finns eventuell kritik eller beröm i den ekonomiska litteraturen avseende föreslagen tillgångs- 
och skulddefinition. Slutligen presenteras egenskaper inom redovisning som anses vara 
viktiga samt internationella standarder ut ett kritiskt perspektiv. 

3.2 IASC/IASB 
Ökad internationalisering av företagande och handel resulterade i att problem uppstod i 
samband med redovisningen, eftersom länder följde olika principer. Under 1973 bildades 
därför IASC (Johansson 2010, s. 60). IASC ombildades 2001 till nuvarande IASB 
(Whittington 2008, s. 495). IASB är ett expertorgan och syftet är att harmonisera 
redovisningen mellan länder. IASB verkar även för förbättring av redovisning genom att 
publicera standarder och verkar för att dessa följs i medlemsländerna. Idag har IASBs 
standarder implementerats i över 100 länder (IASB 2015). 

3.2.1 Trustees of the IFRS Foundation 
Trustees of the IFRS Foundation (Trustees) ansvarar för styrning och övervakning av IASB. 
Trustees är inte inblandade i några tekniska frågor som rör standarder, det ansvarar IASB helt 
för. Trustees utses för en treårsperiod. Varje Trustee förväntas vara lyhörda för internationella 
frågor som är relevanta för att lyckas med en internationell organisation som ansvarar för 
utvecklingen av högkvalitativa globala redovisningsstandarder. Totalt väljs 22 stycken 
Trustees utspridda runt om i världen (IASB u.å.e). 

3.2.2 IFRS 
De förordningar och redovisningsstandarder som utfärdas av IASB kallas idag för IFRS 
(Johansson 2010, s. 61). IFRS Foundation är en självständig och icke-vinstdrivande 
organisation med syfte att utveckla en uppsättning standarder som är begripliga och globalt 
accepterade (IASB u.å.a). IFRS standarder accepteras och implementeras globalt. Länder som 
tillämpar regelbaserade system (Tyskland) och länder som tillämpar principbaserade system 
(Storbritannien) använder IFRS standarder. Även generella lagbaserade länder (Australien 
och Nya Zealand) samt länder med civilrättsliga traditioner (Italien och Spanien) 
implementerar IFRS (Carmona & Trombetta 2008 s. 457). 
 
Empirisk forskning har visat att företag frivilligt tillämpar IFRS för att förbättra 
redovisningskvaliteten, relevansen av redovisningssiffror och för att undvika manipulation 
(Barth, Landsman & Land 2008, s. 468). I en tidigare studie framkommer det att tillämpning 
av IAS i 21 olika länder mellan 1994 och 2003 resulterat i mindre resultatinriktad redovisning 
och relevanta belopp hade redovisats i jämförelse med innan. De företag som tillämpade IAS 
visade sig ha förbättrad redovisningskvalitet i jämförelse med tidigare då företagen inte 
upprättat de finansiella rapporterna i enlighet med IAS (Barth, Landsman & Land 2008, s. 
497). 
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Den allmänna uppfattningen av revisionsbranschen är att den är enformig och har rötter i 
mekanisk förståelse av redovisningsprocesser. I länder med regelbaserade redovisningssystem 
tillför tillämpningen av IFRS standarder ett annorlunda tankesätt som står i kontrast mot de 
nationella regelverken. IFRS föreställningar om öppenhet och flexibilitet bidrar till att 
utbildningsbakgrund samt yrkesskicklighet från revisorer kommer till användning. 
Tillämpning av IFRS kräver bred kompetens inom företagande och ekonomi hos revisorer 
(Carmona & Trombetta 2008, s. 457). 
 
Inom EU tillämpas IFRS regelverk, som är baserat på principer och är obligatoriskt för alla 
börsnoterade företag sedan 2005 (Kvifte 2008, s. 82). Regler för finansiell redovisning och 
rapportering i USA har enligt Schuetze (2001, s. 4) före detta chefsrevisor över SEC, blivit för 
detaljerade, komplexa och svårbegripliga. Omfattningen och komplexiteten har blivit 
överväldigande för de som ansvarar för att upprätta finansiella rapporter, investerare, 
kreditgivare, revisionskommittéer och analytiker (Lander & Auger 2008 s. 41). Tillgång och 
skuld som inte anses ha relevanta värden tas upp i de finansiella rapporterna och bilden av 
företag kan bli missvisande (Schuetze 2001, s. 6). Den internationella utsträckningen av 
tillämpning av IFRS skapar konsekvenser för utbudet av revisionstjänster. En av orsakerna till 
detta är den progressiva koncentrationen i marknaden som innebär att stora revisionsbyråer 
kan förse företag med den internationell expertis som avancerade redovisningsstandarder 
kräver (Schipper 2003, s. 69). 

3.2.3 IFRS for SMEs 
IFRS for SME är upprättat av IASB och målet är att skapa globalt accepterade standarder med 
hög kvalitet som ger transparent redovisningsinformation. IFRS for SMEs finns till för små 
samt medelstora företag som har redovisningsskyldighet vars syfte är att upprätta finansiella 
rapporter. Användare av IFRS for SMEs måste följa regelverket fullständigt. Länder har olika 
krav vilket gör att IFRS for SMEs riktlinjer ofta behöver tillämpas för att uppfylla rättsliga 
och skattemässiga krav (IASB u.å.b).  

3.3 IASBs normgivningsprocess 
IFRS utvecklas genom en internationell normgivningsprocess som involverar intressenter och 
olika organisationer runt om i världen. Normgivningsprocessen som syftar till att utveckla och 
upprätta standarder är uppdelad i sex steg som illustreras i figuren nedan (figur 1). Målet är att 
utveckla redovisningsstandarder med hög kvalitet som är av värde för användare och 
upprättare av finansiella rapporter (IASB u.å.c). 
 

 
 
Figur 1(IASB u.å.c). Överblick av IASBs normgivningsprocess. 
 
IASB utvärderar fördelar med möjliga tillägg eller förändringar i standarder, främst med 
hänsyn till investerares behov. IASB överväger även huruvida befintlig vägledning ser ut och 
möjligheter till ökad konvergens, ökad kvalitet och möjliga förbättringar i standarderna med 
hänsyn till IASBs resursbegränsningar.  
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För att undersöka om en förändring är nödvändig, identifierar IASB möjliga problem som 
skulle kunna vara i behov av en förändring. IASB belyser därefter potentiella 
diskussionsområden samt gör dessa tillgängliga för andra normgivande organ och berörda 
intressenter. Föreslag om tillämpningar eller förändringar konsulteras sedan internt av IASB 
(IASB u.å.c).  När IASB påbörjar revidering tar organet hänsyn till om det ska genomföras på 
eget initiativ eller tillsammans med andra normgivningsorgan. IASB skapar en 
rådgivningsgrupp med hänsyn till berörda intressenter inom området för förändringen (IASB 
u.å.d). 
 
IASB publicerar vanligtvis ett DP för att förklara eller reda ut ett problem och för att få 
respons. Vanligtvis innehåller ett DP en omfattande översikt av ett problem eller ett specifikt 
ämne och erbjuder allmänheten att kommentera DP i form av remissvar (IASB u.å.d). Om 
IASB har fattat ett beslut om att publicera ett DP måste även ett ED ges ut. Oavsett om IASB 
har publicerat ett DP är ett ED IASBs huvudverktyg för att rådgöra med allmänheten. Till 
skillnad från DP anges ett specifikt förslag i ED i form av en ny standard eller ändring av en 
befintlig. IASB tar hänsyn till frågor utifrån forskning eller rekommendationer, inkomna 
remissvar och föreslag från IFRS rådsförsamling samt andra normgivare vid upprättandet av 
ett ED. Även ett ED publiceras med avsikt att kommenteras från allmänheten (IASB u.å.d). 
 
Utveckling av IFRS utförs efter att IASB tagit hänsyn till inkomna remissvar angående ED. 
Efter bearbetning av problem som framkommit i samband med publiceringen av ED 
överväger IASB om de ska exponera förslag till förändringar för att återigen kommenteras av 
allmänheten, exempelvis genom att publicera ytterligare ett ED. Om IASB anser att det är 
nödvändigt att publicera ett andra ED, följer utgivningen samma process som tidigare. När 
IASB kommit fram till en slutsats berörande ett problemområde som härrör från ED, utarbetar 
IASB standarderna (IASB u.å.d).  
 
Då standarderna utvecklats eller förändrats tillhandahåller IASB regelbundna möten 
tillsammans med intressenter och andra normgivningsorgan för att undersöka om problem 
uppstått som är relaterade till implementeringen. IFRS Foundation främjar 
utbildningsaktiviteter för att försäkra följdriktigheten vid tillämpning av IFRSs. Vidare 
undersöker IASB kvaliteten i standarderna med hänsyn till förändringar inom den finansiella 
rapporteringen (IASB u.å.d). 

3.4 Föreställningsram för utformning av finansiell rapportering 
En föreställningsram består av en uppsättning grundläggande principer som ger allmänt stöd 
och kan användas för att hjälpa till med detaljerade beslut. Föreställningsramen förväntas 
underlätta värdering och vilken information som ska ingå i rapporterna och hur informationen 
ska redovisas för allmänheten (Barker et al. 2014, s. 150). Finansiella rapporternas användare 
består enligt IASBs föreställningsram för utformning av finansiella rapporter 
(Föreställningsram) p. OB2 av potentiella investerare, anställda, långivare, leverantörer och 
andra kreditgivare, kunder, statliga myndigheter samt samhället i övrigt. Föreställningsramen 
ska vägleda arbetet med utformning av framtida internationella redovisningsstandarder och 
harmonisering av redovisningsreglering som i sin tur minskar antalet alternativa 
redovisningsprinciper som tillåts i IAS. Föreställningsramen ska även vägleda de som 
upprättar finansiella rapporter, revisorer vid granskning av finansiella rapporter och användare 
vid tolkning av informationen som presenteras. Målet med föreställningsramen är att alla 
företag som tillämpar IFRS standarder ska upprätta finansiella rapporter på ett likvärdigt och 
jämförbart vis.  
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Grundpelarna för att IASB ska kunna förse företag runt om i världen med tydliga globala 
standarder som är av hög kvalitet består delvis av att vägleda och främja användare av 
redovisningsprinciper (IASB u.å.d). Det anses att företag frivilligt tillämpar IFRS för att 
förbättra redovisningskvaliteten, relevansen hos redovisningssiffror och reducering av 
resultathantering (Barth, Landsman & Land 2008, s. 468).  
 
En allmän accepterad teori för att guida normgivningsprocessen och redovisningsyrket hade 
sedan länge varit ett önskvärt eller nödvändigt attribut (DePree 1989, s. 61). Enligt Godfrey et 
al. (2010, ss. 7-8) syftar föreställningsramen till att förbättra och vägleda 
redovisningspraktiken genom att fastställa syftet med finansiell rapportering och dess viktiga 
egenskaper för användbar information. Utan en vägledande föreställningsram ges utrymme 
för enskilda individer i normgivningsorganen att påverka utformning av standarder, som med 
tiden tenderar att bli otydliga (FASB 2005). Målet med en föreställningsram är att guida eller 
förbättra redovisningen genom att definiera syftet med finansiell rapportering samt det som 
anses vara väsentliga egenskaper för användbar redovisningsinformation (Godfrey et al. 2010, 
ss. 7-8). 
 
Barker et al (2014, s. 151) delar uppfattningen att föreställningsramen har en bredare roll än 
att enbart vägleda normgivare. Författarna tillägger att i ett system av standarder som är 
principbaserade är föreställningsramen ett viktigt verktyg för att vägleda tolkningen av 
principerna. Enligt Depree (1989, s. 61) är det viktigt att utgå från en allmänt accepterad teori, 
som föreställningsramen, för att uppnå konsekventa och logiska redovisningsstandarder.  
 
Föreställningsramen har möjliggjort utveckling av IFRS som har förbättrat finansiell 
rapportering.  Föreställningsramen saknar dock viktiga delar samt att vägledning behöver 
uppdateras. IFRS anses vara ett steg i rätt riktning för att uppnå harmonisering av redovisning, 
dock är det ännu långt kvar till att uppnå jämförbarhet mellan olika länder (Carmona & 
Trombetta 2008, s. 458). I föreställningsramen 1989 uttrycktes det att matchningsprincipen 
aldrig bör leda till ett erkännande av poster i balansräkningen som inte uppfyller definitionen 
av tillgång eller skuld. Revisorer granskar intäkter och kostnader i syfte att se till så att dessa 
rapporterats i företagets resultaträkning. Eftersom att intäkter mäts mot kostnader, kan en 
revisor mäta de insatser som krävs för att uppnå vinst. I vissa fall genererar intäkt eller 
kostnad faktiska tillgångar. Matchningsprincipen orsakar ofta att poster tas upp i företagets 
balansräkning även om själva transaktionen inte skapar förändringar i tillgångar eller skulder.  
(Miller & Bahnson 2015, kap 6, s. 34). 
 
Föreställningsramen bör enligt Barker et al. (2014, s. 149) göras mer koncist och tydliggöra 
att det är för att hjälpa IASB att identifiera begrepp som används konsekvent vid utvecklig 
och revidering av standarder. Den bör även bidra till ökad förståelse och hjälpa normgivare att 
utveckla redovisningsprinciper inom områden där ingen standard existerar.  

3.4.1 Finansiella rapporter i enlighet med redovisningsstandarder 
De finansiella rapporternas syfte är att tillhandahålla information om ett företags finansiella 
ställning och resultat samt om förändringar i den ekonomiska ställningen. Informationen är 
användbar för olika användare som underlag för beslut i ekonomiska frågor. Det är viktigt att 
informationen som lämnas i finansiella rapporter är lättbegriplig för användarna. 
Informationen är relevant om den påverkar användarnas beslut genom att underlätta 
bedömningen av inträffade, aktuella och framtida händelser eller genom att bekräfta eller 
korrigera tidigare bedömningar (Föreställningsram p. QC5).  
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Användarna måste ges möjlighet att bilda sig en uppfattning om trender i företagets resultat 
och ställning, genom att över en längre period jämföra finansiella rapporter som företag 
lämnar. De måste även ges möjlighet att jämföra olika företags finansiella rapporter med 
avseende på finansiell ställning och resultat. Av den orsaken måste värderingsprinciper och 
presentationstekniker för likartade transaktioner och andra händelser redovisas på ett 
likformigt sätt. Detta innebär att användarna ska informeras om de redovisningsprinciper som 
tillämpats då de finansiella rapporterna upprättats. Upplysningar om de redovisningsprinciper 
som tillämpats i företaget bidrar till att uppnå jämförbarhet (Föreställningsram p. QC19). 

3.4.2 DP/2013/1 
IASB publicerade DP/2013/1 2013 i syfte att ta reda på hur intressenter anser att en reviderad 
föreställningsram bör vara. I DP/2013/1, presenteras förslag om uppdateringar på de 
återstående delarna av föreställningsramen. DP/2013/1 tar upp punkter som IASB anser vara 
otydliga i den befintliga föreställningsramen. Av den anledningen tas oklarheter som kan 
uppstå upp samt förslag till förändringar till dessa, för att förbättra den befintliga 
föreställningsramen. DP/2013/1 är uppdelat i sex delar som handlar om definitionen av 
tillgång och skuld, när företag får ta upp eller ska stryka poster ur balansräkningen, skillnaden 
mellan eget kapital och skulder, värdering, presentation och exponering samt övrigt 
totalresultat. Utav de sex punkterna som tas upp i DP/2013/1 handlar den första delen (del 
två) om definitionen av tillgång och skuld. Den befintliga definitionen av tillgång och skuld 
har under många år visats vara ett användbart verktyg för att kunna lösa många problem inom 
normgivning. Fokus ligger på ekonomiska fenomen som finns i verkligheten (resurser och 
förpliktelser), som är relevanta för utövare av finansiella rapporter och som är begripliga.  

3.4.3 Definitionen av tillgång och skuld  
I rapporter över finansiell ställning är tillgångar, skulder och eget kapital en central del. 
Begreppen förser allmänheten med informerar om ett företags resurser, förpliktelser och andra 
fordringar gentemot företaget. Allmänheten behöver denna information för att bedöma 
företagets framtidsutsikter angående eventuella nettoinflöden.  
 
Trots att definitionen av tillgång är central anses den inte vara tillräckligt vägledande för att 
kunna avgöra om ett objekt uppfyller kriterier för tillgång eller inte (Samuelson 1996, s. 147). 
En entydig definition behövs för att etablera redovisningsstandarder som klargör skillnaden 
mellan tillgång och skuld samt under vilka omständigheter som kostnader uppstår (Samuelson 
1996, s. 148). För att kriterierna ska uppfyllas av en tillgång innehåller definitionen två 
grundläggande delar. Tillgången ska vara en komponent vars ekonomiska karaktär och vars 
rättsenliga karaktär ska kunna identifieras (Samuelson 1996, s. 150). Eftersom att kriterierna 
för tillgång innebär ett inflöde av framtida ekonomiska fördelar saknas ett empiriskt innehåll i 
definitionen. I definitionen betonas det ekonomiska framför det rättsenliga, hos en tillgång. 
Fördelar med tillgången prioriteras före rättigheten till tillgången (Samuelson 1996, s. 150). 
Om alla tillgångar representerade äganderätt skulle relevansen, tillförlitligheten och 
jämförbarheten i finansiella uttalanden förbättras (Samuelson 1996, s. 153). Definitionen av 
tillgång får ett empiriskt innehåll om definitionen av tillgång inkluderar äganderätt, eftersom 
avtalsrätt ligger till grund för äganderätt. Detta skulle leda till att oväsentliga poster inte tas 
upp som tillgång eller skuld i de finansiella rapporterna. Det anses vara omöjligt att ha en 
rättighet som genererar fördelar i framtiden men som inte genererar nuvarande fördelar. 
Avtalsrättslig rättighet till en tillgång anses vara ett pålitligare kriterium då dessa är 
utbytesbara mot andra objekt samt för att den underliggande välfärden kan generera 
ekonomiska fördelar (Samuelson 1996, s. 156).  
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Det skulle inte innebära för revisorer att de behöver komplettera sina kompetenser inom 
juridik ytterligare. Normgivningsorgan kan behöva tillämpa en anpassad förklaring av 
begreppet äganderätt (Samuelson 1996, s. 153). 
 
Den befintliga definitionen anses vara komplicerad och svårbegriplig (Schuetze 2001, s. 3). 
Om definitionen är för komplex finns det en risk att överflödiga poster tas upp som tillgång 
eller skuld. Ett exempel på en överflödig tillgång anser Schuetze (2001, s. 6) vara osäkra 
kundfordringar. En tillgång definieras i den befintliga föreställningsramen som en resurs över 
vilken företaget har det bestämmande inflytandet till följd av inträffade händelser och som 
förväntas ge upphov till ett inflöde av resurser som innefattar framtida ekonomiska fördelar 
(Föreställningsram p. 4.8). En skuld definieras som en befintlig förpliktelse för företaget till 
följd av inträffade händelser och som förväntas ge upphov till ett utflöde av resurser som 
innefattar ekonomiska fördelar (Föreställningsram p. 4.15). 

3.4.4 Föreslagna förändringar av definitionen 
Definition av en tillgång och skuld innehåller referering till förväntade inflöden och utflöden 
av ekonomiska fördelar. Refereringar har tolkats som att tillgången eller skulden är det 
ultimata inflödet eller utflödet av ekonomiska fördelar snarare än att den underliggande 
resursen eller förpliktelsen. För att undvika missförstånd är IASBs syn på problemet att 
definitionen behöver förbättras för att uttryckligen bekräfta att en tillgång eller skuld är den 
underliggande resursen eller förpliktelsen, snarare än det ultimata inflödet eller utflödet av 
ekonomiska fördelar. En tillgång eller skuld bör även vara kapabel till att generera inflöden 
eller utflöden av ekonomiska fördelar (DP/2013/1). 
 
Definitionen bör i enlighet föreställningsramen bekräfta att en tillgång är en resurs (snarare än 
inflödet av ekonomiska fördelar som resurser genererar) och att en skuld är en förpliktelse 
(snarare än ett utflöde av ekonomiska fördelar som förpliktelsen genererar). En tillgång bör 
vara kapabel till att generera ett inflöde av ekonomiska fördelar men inflödet behöver inte 
vara garanterat. Bevisbarheten av dessa inflöden behöver inte nå någon minimumtröskel 
innan underliggande resursen möter definition av en tillgång. En skuld bör vara kapabel till att 
generera ett utflöde av ekonomiska fördelar men utflödet behöver inte vara garanterat. 
Bevisbarheten av dessa inflöden behöver inte nå någon minimumtröskel innan underliggande 
förpliktelsen möter definition av en tillgång (DP/2013/1).  
 
Det diskuteras även i DP/2013/1 om definitionen av tillgång och skuld, att dessa inte bör 
formuleras i form av att ett inflöde eller utflöde är “förväntat”. En tillgång eller skuld bör vara 
kapabel till att generera en ekonomisk fördel eller resultera i en överlåtelse av en ekonomisk 
resurs. En sannolikhetströskel anses inte bör införas för de situationer då osäkerhet uppstår 
huruvida en tillgång eller skuld existerar. 
 
 



 

 - 15 -

Föreslagen definition i DP/2013/1 illustreras i tabellen nedan. 
 

 Befintlig definition Föreslagen definition 

Tillgång 
En resurs som kontrolleras av företaget 
som ett resultat av tidigare händelser och 
som förväntas att generera ett 
ekonomiskt inflöde till företaget. 

En nuvarande ekonomisk resurs 
kontrollerad av företaget som ett resultat 
av tidigare händelser. 

Skuld 
En befintlig förpliktelse för företaget 
som uppstått från tidigare händelser, 
vilket förväntas att generera ett 
ekonomiskt utflöde från företaget. 

En befintlig förpliktelse för ett företag att 
överföra en ekonomisk resurs som ett 
resultat från tidigare händelser. 

Ekonomisk resurs {Ingen befintlig definition} 
En rättighet eller resurs som är kapabel 
att generera ekonomiska fördelar. 

 

 
 
Figur 2. Överblick av den befintliga och föreslagna definitionen av tillgång, skuld och ekonomisk resurs (DP/2013/1). 

3.4.5 En tillgång är en resurs och en skuld är en förpliktelse 
Det finns två perspektiv på de föreslagna förbättringarna i definitionen av tillgång och skuld. 
Det första perspektivet är att en tillgång är en resurs och att en skuld är en förpliktelse. Det 
andra är vikten av osäkerhet. Det kan uppstå oklarheter då det i den befintliga definitionen 
formuleras att framtida ekonomiska fördelar bör vara förväntade.  I definitionen ska det vara 
sannolikt att någon ekonomisk fördel associerad med en tillgång eller skuld leder till ett 
inflöde eller utflöde. Begreppen ”förväntade” och ”sannolikt” anses vara diffusa och 
oklarheter uppstår vid tydning av dessa. Målet med den föreslagna definitionen är att 
eliminera förvirringar som kan uppstå genom att flytta refereringen av ekonomiska fördelar 
till en helt ny definition av en ekonomisk resurs. Den föreslagna förändringen kan bidra till att 
definitionen blir mer koncist, fokuserad och visar parallellen mellan tillgång och skuld 
tydligare. Vägledningen som stödjer definitionen av en tillgång eller skuld ska klargöra att 
tillgången är resursen, om det inte är det ultimata framtida inflödet (DP/2013/1). 
 
I den föreslagna definitionen föreslår IASB i DP/2013/1 att uttrycket “nuvarande” behålls i 
definitionen av en skuld. Betoningen kan avgöra om ett företag har en förpliktelse vid 
rapporteringsdatumet. Begreppet “nuvarande” föreslås i definitionen av tillgång. Begreppet 
finns implicit i den befintliga definitionen, om begreppet formuleras tydligt betonas 
parallellen med definitionen av skuld. Det föreslås även i både definitionerna att frasen “som 
ett resultat av tidigare händelser”. Genom att identifiera händelsen som genererat en tillgång 
eller skuld, bör ett företag exempelvis avgöra hur inkomster, kostnader eller kassaflöden som 
uppstått bäst redovisas och klassificeras. 
 
Tillgångar och skulder innebär nuvarande rättigheter med det förväntade inflödet och utflödet 
av ekonomiska fördelar. Begreppet ”resurs” behålls i den nya definitionen med tolkning 
”ekonomisk resurs”. (Barker et al. 2014, s. 152). I DP/2013/1 redogörs för skillnader mellan 
befintliga tillgångar eller skulder och flödet av fördelar som kan bli resultatet (Barker et al. 
2014, s. 152). 
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En fördel med de föreslagna ändringarna är att det kan ha funnits en tendens i det förflutna att 
analysera transaktioner och händelser genom att först identifiera resurser (till exempel en 
maskin) och därefter försöka identifiera om resursen är en tillgång i företaget. Den föreslagna 
definitionen belyser rättigheter som innehas av företaget. Detta kan underlätta beslutstagande 
då till exempel ett företag har rättigheten att använda en maskin (genom till exempel 
leasingavtal) som räknas som en tillgång även om maskinen inte ägs av företaget (Barker et 
al. 2014, s.152). Förutom att kräva att företaget kontrollerar resursen kräver den nuvarande 
definitionen av en tillgång att framtida ekonomiska fördelar ska tillfalla företaget. I den nya 
föreslagna definitionen, är detta täckt av begreppet kontroll (Barker et al. 2014, s. 152). 

3.4.6 Sannolikhet 
I den befintliga definitionen kan osäkerhet uppstå då framtida ekonomiska fördelar ska vara 
“förväntade”. Detta lyfter enligt IASB frågor som: Är begreppen ”förväntade” och 
”sannolika” menade att åtgärda oklarheter vid definition av tillgång eller skuld? Om fallet är 
så, vad finns det för relation mellan begreppen? Bör det inte finnas en minimumtröskel i 
begreppen som är avsedda att förmedla krav på sannolika inflöden och utflöden? Ska 
begreppet ”sannolikt” klargöra om när framtida inflöden eller utflöden uppstår eller om 
företaget kommer att ta emot eller överföra dessa flöden? Frågorna skapar ovisshet om 
huruvida en tillgång eller skuld existerar och ovisshet om en tillgång eller skuld medför ett 
inflöde eller utflöde. 

3.4.7 Osäkerheter 
I vissa unika fall vet företag inte om de har en tillgång eller skuld. Om oklarhet uppstår finns 
det osäkerheter om en tillgång eller skuld existerar. I DP/2013/1 framkommer även 
motargument till en tydligare sannolikhetströskel. Framförallt argumenteras det om hur 
ovanligt det är med att osäkerheter uppstår samt att den befintliga definitionen ger utrymme åt 
omdöme vilket är lämpligt för principbaserade standarder. 
 
Om en sannolikhetströskel skulle införas kan det uppstå frågor om vad för tröskel som ska 
införas samt under vilka omständigheter den ska tillämpas. Om en sannolikhetströskel införs 
kan det leda till att företag tvingas till att avgöra om en tillgång eller skuld existerar. Om 
sannolikheten inte är stor att en ekonomisk resurs eller förpliktelse existerar kommer 
rapportering av dessa inte resultera i relevant och begriplig information samt försvaga 
förtroendet för användare av finansiella rapporter. Av den orsaken anses en 
sannolikhetströskel vara överflödig.  

3.4.8 IASBs syn på osäkerheter 
Enligt IASB bör definitionen av tillgång och skuld inte innehålla begreppet ”förväntad” 
beträffande om inflöde eller utflöde kommer att ske. Ett sådant begrepp skulle kunna 
exkludera objekt som tydligt är en tillgång eller skuld, som till exempel köpta eller utfärdade 
optioner. Viktigt enligt IASB är att dessa leder till någon form av avkastning. Den föreslagna 
definitionen av en ekonomisk resurs klargör att det inte behöver vara säkert att en ekonomisk 
resurs kommer att generera ekonomiska fördelar men att den ekonomiska resursen måste vara 
kapabel till att generera ekonomiska fördelar.  
Definitionen bör inte specificera en sannolikhetströskel. Det behöver heller inte vara säkert att 
en nuvarande förpliktelse resulterar i överföring av en ekonomisk resurs, men den nuvarande 
förpliktelsen bör vara kapabel till att resultera i en överföring av en ekonomisk resurs. Om en 
förpliktelse som till exempel kräver en överföring av en ekonomisk resurs på grund av att en 
osäker händelse i framtiden inträffar, är förpliktelsen en skuld. 
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I sällsynta fall är det osäkert huruvida en tillgång eller skuld existerar. IASB anser att en 
sannolikhetströskel inte ska införas i de avseenden då det inte går att avgöra om en tillgång 
eller skuld existerar, utan enbart för de objekt som bedöms existera. Om det anses finnas en 
signifikant osäkerhet om huruvida en tillgång eller skuld existerar kommer IASB avgöra vid 
revidering av IFRS hur användare ska förhålla sig till detta. IASB ska även överväga hur ett 
företag kan tillhandahålla trovärdig representation av omständigheter samt hur ett företag kan 
förse information som är mer jämförbar, sann, användbar och begriplig (Ruhl & Smith 2013, 
s. 1014). 

3.5 Syftet med informationen som anges i finansiella rapporter 
De finansiella rapporternas syfte är att tillhandahålla information om ett företags finansiella 
ställning och resultat samt om förändringar i den ekonomiska ställningen. Informationen är 
användbar för olika användare som underlag för deras beslut i ekonomiska frågor 
(Föreställningsram p. OB3). En viktig egenskap hos informationen som lämnas i finansiella 
rapporter är att den är lättbegriplig för användarna. Informationen är relevant om den påverkar 
användarnas beslut genom att underlätta bedömningen av inträffade, aktuella och framtida 
händelser eller genom att bekräfta eller korrigera tidigare bedömningar (Föreställningsram p. 
OB4). 
 
Användarna måste ges möjlighet att bilda sig en uppfattning om trender i företagets resultat 
och ställning, genom att över en längre period jämföra de finansiella rapporter som företaget 
lämnar. De måste även ges möjlighet att jämföra olika företags finansiella rapporter med 
avseende på finansiell ställning och resultat samt förändringar i finansiell ställning. Av den 
anledningen måste värderingsprinciper och presentationstekniker för likartade transaktioner 
och andra händelser redovisas på ett likformigt sätt dels i ett och samma företag, dels i olika 
företag (Föreställningsram p. QC4). Kravet innebär att användarna ska informeras om de 
redovisningsprinciper som tillämpats då de finansiella rapporterna upprättats. 

3.5.1  Jämförbarhet 
Jämförbarhetsprincipen innebär att det ska vara möjligt för intressenter att jämföra företag 
med varandra över tid med hjälp av finansiella rapporter. Jämförbarhet handlar om att företag 
följer samma regler och tillämpar reglerna på ett liknande vis. I årsredovisningslagen kallas 
denna princip för konsekvensprincipen och innebär att ett företag från år till år ska tillämpa 
samma principer för värdering, klassificering och indelning av de olika posterna. Det innebär 
att företag inte får byta klassificerings-, indelnings- eller värderingsprinciper från ett år till ett 
annat år om det inte är motiverat i till exempel en ny rekommendation eller lagändring. 
Kravet på jämförbarhet i föreställningsramen innebär att användarna ska informeras om de 
redovisningsprinciper som tillämpats då de finansiella rapporterna upprättat och om utförda 
ändringar. Bauer, O’Brien och Saeed (2014, s. 211) anser att en stabil föreställningsram bör 
stärka förtroendet för finansiell rapportering. Användarna bör kunna identifiera skillnader 
mellan tillämpade redovisningsprinciper mellan företag och olika perioder. Fortlevnaden av 
IAS och information om de redovisningsprinciper som tillämpats i företaget bidrar till att 
åstadkomma jämförbarhet (Föreställningsram p. QC19).   
 
Det kan vara svårt att uppnå jämförbarhet då underliggande skillnader mellan företag och 
industrier existerar såsom osäkerheter kring framtida händelser, oundvikliga omdömen inom 
förvaltning av företag och extern revision (Revsine 1975, s. 48). Funktionaliteten med 
jämförbarhet inom redovisning är inte att tillhandahålla direkta uppskattningar av värdet på ett 
företag, utan snarare uppgifter som kan användas som informationskällor för att generera dess 
egna uppskattningar av värdet på ett företag (Revsine 1975, s. 49).  
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3.5.2 Transparens 
I en tidigare studie framgår det att utvecklingen och spridningen av IFRS beror på politiska 
och sociala dimensioner av globalisering snarare än ekonomiska fördelar som uppstått genom 
konvergens i internationella redovisningsstandarder (Chua & Taylor 2008, s. 471). Finansiella 
rapporter har visats sig enbart vara en komponent av informationen som används för att 
utvärdera prestandan hos börsnoterade företag. Kvaliteten i processen av finansiell 
rapportering har främst att göra med vilka standarder som snarare verkställs än variationen i 
själva standarderna (Chua & Taylor 2008, s. 471). Processen för global anpassning av 
standarder illustreras nedan (figur 3). 
 

 
 

Figur 3. Process för global anpassning av standarder (egen figur). 
 
Efterfrågan av information och transparens hos börsnoterade företag har ökat och den 
internationella kapitalmarknaden pressar företag att utge framtidsorienterad finansiell 
information frivilligt (Broberg et al. 2010, s. 351). Förbättrad transparens kan leda till högre 
värderingar, mindre kapitalkostnader och ökad vilja till investeringar i företag (Miller & 
Bahnson 2004, s 20).  
 
Rationella och riskneutrala investerare stipulerar värdet av ett företag baserat på tillgänglig 
information (Einhorn 2005, s. 597). Dilemman kan dock uppstå då aktieägare och investerare 
har rätt att få information om ett företag, samtidigt som ägare och ledning har rätt att skydda 
verksamhetens hemligheter. Genom att minska informationsasymmetrin och öka 
transparensen kan kostnader öka för företaget. Utöver kostnader för att framställa och 
publicera informationen behöver även konkurrensnackdelar övervägas (Broberg et al. 2010, s. 
352). 

3.6 Internationella standarder ur ett kritiskt perspektiv 
SEC, FASB, stora företag och i synnerlighet IASB har hävdat påståenden om att en 
uppsättning av globala standarder kommer att leda till ökad jämförbarhet. Enligt Miller och 
Bahnson (2004, s. 20) är detta påstående felaktigt då det genom att få alla företag att tillämpa 
samma standarder inte är tillräckligt för att uppnå meningsfull jämförbarhet som ska kunna 
tillämpas globalt.  
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Miller och Bahnson (2004, s. 20) anser att idén om ökad jämförbarhet utifrån en uppsättning 
av standarder är för simpel. För att kunna göra kapitalmarknaden mer effektiv behöver 
normgivningsorgan fokusera på att stödja rationella investeringar och inte på egennyttiga 
intressen. Miller och Bahnson anser att framförallt FASB tillsammans med andra 
normgivningsorgan, med lite ansträngning skulle kunna hjälpa styrelser, revisorer och 
användare av finansiella rapporter att förstå hur trovärdig information kan minska 
kapitalkostnader (Miller & Bahnson 2015, kap 6, s. 3). 
 
I FASBs ursprungliga föreställningsram beskrivs jämförbarhet som en kvalitativ egenskap hos 
användbar information. Effektivisering av kapitalmarknaden eftersträvas genom att öka 
kvaliteten i finansiella rapporter. Det är dock viktigt att ta hänsyn till alla faktorer som måste 
vara uppfyllda innan effektivitet uppnås (Miller & Bahnson 2004, s. 21). Informationsflöden, 
valutor, ekonomi, lagar, kulturella normer och total uppriktighet är alla faktorer som bör vara 
stabila och jämlika för att skapa global effektivitet i kapitalmarknaden. Av den anledningen 
anses idén om effektivisering och jämförbarhet för simpel för att kunna uppnås inom det 
närmsta decenniet (Miller & Bahnson 2015, kap 6, s. 52).  
 
Total jämförbarhet kan uppstå när företag tillämpar samma redovisningsregler till samma 
transaktioner och händelser. Likformighet medför jämförbarhet om endast en enhetligt 
tillämpad regel faktiskt genererar användbar information. Miller och Bahnson (2014, s. 21) 
anser att synsättet om en uppsättning av standarder nationellt tilltalar okloka revisorer och 
företagsledningar. Det vara fördelaktigt att förbereda och granska informationen på samma 
sätt som alla andra, snarare än att upprätta mer användbara metoder som avslöjar mer 
information om framtida kassaflöden (Miller & Bahnson 2014, s. 21). 
 
Om revisorer tillämpar ett investerarperspektiv och fokuserar på huruvida pengar kan 
investeras i ett företag eller inte, behöver företag inte ses i par. Ett företag behöver inte 
jämföras med ett annat om fokus enbart läggs på ett utav dem. Om så är fallet, behöver de 
finansiella rapporterna inte jämföras mot varandra. En faktisk likhetsgranskning kan utföras 
istället genom att till exempel jämföra marknadsvärdet av företagsaktier med dess uppskattade 
”intrinsic value”. Betydelsen av ”intrinsic value” är det verkliga och sanna värdet på en aktie 
eller ett företag, baserat på ett antal underliggande faktorer. Begreppet skulle kunna bedömas 
som det diskonterade värdet av utdelningen som kan tas ut ur ett företag under dess 
återstående livslängd (Bullstreet 2011). 

3.6.1 Intrinsic value 
”Intrinsic value” är ett ekonomiskt begrepp som betyder att värdepapper (och alla andra 
tillgångar och skulder) har ett verkligt värde baserat på företagets potential till framtida 
kassaflöden. Eftersom marknadsvärden av värdepapper kan observeras blir den svåra 
uppgiften att bedöma egenvärden, delvis genom fundamental finansiell analys (Miller & 
Bahnson 2004, s. 21). Miller och Bahnson (2004, s. 21) anser att modern finansiell analys 
kräver finansiella rapporter som förbättrar investerarnas eftersökningar för inneboende värden 
(baserat på tillgångar och efterfrågan), ”intrinsic value”.  
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I utbyte att försöka tvinga alla till att anta samma praxis bör beslutsfattare stödja investerare 
genom att bevilja företagsledningen mer handlingsfrihet till att producera mer användbara 
uttalanden. På detta vis kan företagens ekonomiska situationer beskrivas transparent, för att 
användare av informationen ska kunna göra bättre bedömningar om företagens värden (Miller 
& Bahnson 2004, s. 21). Miller och Bahnson (2004, ss. 20-21) anser att alla tillgångar och 
skulder bör redovisas till verkliga värden. Detta för att det skulle ge en mer användbar 
information för att jämföra det företagets inneboende värde med det verkliga värdet. 
Redovisningen kan på detta vis bli mer sanningsenlig och kvaliteten i de finansiella 
rapporterna förbättras (Miller & Bahnson 2004, s. 20). Miller och Bahnsons synsätt 
exemplifieras i modellen nedan (figur 3). 
 

 
 
Figur 4. Modell för att effektivisera kapitalmarknaden (egen figur). 
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4 Remissvar 

4.1 Inledning 
I detta kapitel sammanställs 29 remissinstanser samt deras remissvar angående förslagen som 
framkommer i DP/2013/1, del två. Därefter har remissinstansernas inställningar, argument 
och åsikter sammanställts. Remissvaren finns tillgängliga på IASBs hemsida (IASB 2014). 

4.2 Om remissinstanser 

4.2.1  Australian Institute of Company Directors, Australien 
Australian Institute of Company Directors är den näst största globala medlemsbaserade 
chefsföreningen med individuella medlemmar från olika typer av företag, publika, privata 
samt icke-vinstdrivande organisationer. Huvudsakligen representerar organet ett skiftande 
medlemskap av direktörer samt erbjuder utbildningstjänster som tillhandahåller ett brett 
perspektiv avseende direktörsfrågor i politiska debatter (Australian Institute of Company u.å.).  

4.2.2 Handelshögskolan vid Göteborg Universitet, Sverige 
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet är en fakultet inom Göteborgs universitet. 
Göteborgs universitet är ett av Sveriges mest mångsidiga universitet i och med att forskning 
och utbildning idag bedrivs vid 38 institutioner inom olika vetenskapsområden. Attraktiva 
spetsutbildningar vid Göteborgs universitet lockar forskare från hela världen (Göteborgs 
universitet u.å.).  

4.2.3 SIX Swiss Exchange Regulation, Schweiz 
Organisationen är ett tillsynsorgan för SIX Swiss Exchange Regulation som är en 
marknadsplats för handel med värdepapper i Schweiz. Tillsynsorganet hanterar problem och 
skapar regler för emittenter och deltagare på SIX börsen (SIX Swiss Exchange Regulation 
u.å.).  

4.2.4 FAR, Sverige 
FAR är branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare. FAR 
utvecklar revisions- och rådgivningsbranschen. Remissinstansens medlemmar består av cirka 
6 000 auktoriserade revisorer, auktoriserade redovisningskonsulter, skattekonsulter, rådgivare 
och andra specialister. FAR arbetar både nationellt och internationellt och utvecklar revisions- 
och rådgivningsbranschen genom bland annat rekommendationer, utbildning och 
remissverksamhet (FAR 2013).  

4.2.5 The Association of Accountants and Financial Professionals in Business, USA 
The Association of Accountants and Financial Professionals in Business är en global 
organisation för revisorer och finansiella yrkesmän och kvinnor som arbetar inom olika 
företag. Organisationen syftar till att hjälpa över 70 000 medlemmar att förvalta sina företag 
bättre (The Association of Accountants and Financial Professionals in Business u.å.).  

4.2.6 The Ad Hoc Committee of the International Association for Accounting Education and 
Research, Japan 

Organisationen syftar till att främja spetskompetens inom utbildning och forskning av 
redovisning globalt samt att maximera akademiska bidrag till utveckling och upprätthållandet 
av hög kvalitet på internationell standards inom redovisningspraktiken (The Ad Hoc 
Committee of the International Association for Accounting Education and Research 2015).  
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4.2.7 Deloitte, Storbritannien 
Deloitte är en internationell revisionsbyrå som i Storbritannien förser företag med revision, 
konsultation, rådgivning, riskhantering och skatt. Deloitte i Storbritannien ingår i ett 
medlemskap som heter Deloitte Touche Tohmatsu Limited som förser tjänster inom särskilda 
geografiska områden riktade till dess lagar och förordningar beroende på land (Deloitte u.å.a).  

4.2.8  Accounting Standards Board of Japan, Japan 
Accounting Standards Board of Japan är ett internationellt normgivningsorgan som bildats 
som en privat oberoende institution. Accounting Standards Board of Japan ansvarar för att 
utveckla redovisningsstandarder i Japan. Organet har utfärdat många redovisningsstandarder, 
genomfört riktlinjer, diskussionsunderlag och andra dokument som tar upp frågor inom 
redovisningspraxis (Accounting Standards Board of Japan 2014). 

4.2.9 Baker Tilly, Storbritannien 
Baker Tilly i Storbritannien är ett självständigt företag med auktoriserade revisorer och 
företagsrådgivare. Baker Tilly är ett internationellt företag med ett nätverk av kontor runt om i 
Storbritannien (Baker Tilly u.å.). 

4.2.10 Ernst & Young Global Limited, England och Wales 
Ernst & Young är en internationell revisionsbyrå som erbjuder revisionstjänster och 
företagsrådgivning. Ernst & Young Global Limited är den centrala koordinerande enheten av 
den internationella organisationen Ernst & Young (Ernst & Young u.å.).  

4.2.11 Organismo Italiano di Contrabilitá (The Italian Standard Setter), Italien 
Organ Italiano di Contabilitá bildades 2001 som en registrerad stiftelse, för att upprätta ett 
internationell standardupprättande organ i syfte att uttrycka nationella yttranden om 
redovisningsfrågor. Grundarna av Organ Italiano di Contabilitá inkluderar organisationer som 
till stor del representerar parter som är intresserade av redovisningsfrågor (Organ Italiano di 
Contabilitá 2015). 

4.2.12 Norsk Regnskapsstiftelse, Norge 
Norsk Regnskapsstiftelse är ett privat organ som arbetar och utger redovisningsstandarder. 
Grundande medlemmar av the Norweigan Accounting Standards Boards är the Confederation 
of Norwegian Business and Industry, the Norwegian Association of Authorised Accountants, 
the Norwegian School of Management, the Norwegian School of Economics and Business 
Administration, the Norwegian Institute of Public Accountants, the Norwegian Association of 
MBA Graduates, the Norwegian Society of Financial Analysts och the Oslo Stock Exchange 
(Norsk Regnskapsstiftelse u.å.). 

4.2.13 The Singapore Accounting Standards Council, Singapore 
The Singapore Accounting Standards Council ansvarar för utformningen och utfärdandet av 
redovisningsstandarder. Mandatet för The Singapore Accounting Standards Council är att 
utveckla, granska, ändra och godkänna redovisningsstandarder för enheter som är under dess 
behörighet (The Singapore Accounting Standards Council 2007).  
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4.2.14 PricewaterhouseCoopers International Limited, Storbritannien 
Medlemmar av PricewaterhouseCoopers International Limited är en självständig enhet inom 
PricewaterhouseCoopers som är en av världens största redovisningsnätverk. 
PricewaterhouseCoopers International Limited är en paraplyorganisation för det globala 
nätverket. PricewaterhouseCoopers erbjuder revision och redovisningstjänster (inklusive 
finansiella och lagstadgad rapportering), skatt och rådgivning till en majoritet av världens 
största företag (PricewaterhouseCoopers  2015).  

4.2.15 The Federation of European Accountants, Belgien 
The Federation of European Accountants är en internationell ideell organisation i Bryssel som 
representerar 47 högskolor, auktoriserade revisorer från 36 europeiska länder, inklusive alla 
de 28 EU-medlemsstaterna.  The Federation of European Accountants har ett kombinerat 
medlemskap med mer än 800 000 yrkesverksamma revisorer som arbetar i både offentligt, på 
små och stora revisionsbyråer, företag i olika storlekar, regering, och utbildningsinstanser. 
Syftet med The Federation of European Accountants är att bidra till en mer effektiv, öppen 
och hållbar europeisk ekonomi (The Federation of European Accountants u.å.). 

4.2.16 Israel Accounting Standards Board, Israel 
Israel Accounting Standards Board är ett normgivningsorgan i Israel som ingår i International 
Forum on Accountancy Development (IFAD). IFAD skapades som en arbetsgrupp mellan 
bland annat Baselkommittén, International Federation of Accountants och de stora 
revisionsbyråerna (Deloitte 2015a). 

4.2.17 China Accounting Standards Committee, Kina 
China Accounting Standards Committee är ett internationellt normgivningsorgan i Kina som 
ingår i International Forum on Accountancy Development (IFAD). I början av februari 2006 
utfärdades en ny uppsättning redovisningsstandarder i Kina som till stor del är konverterade 
med IFRS (Deloitte 2015b). 

4.2.18 Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, Argentina 
Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas är ett 
redovisningsorgan i Argentina som samlar 24 professionella råd över hela landet och fler än 
120 000 medlemmar som är examinerade inom redovisning, management och finans 
(Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas u.å.). 

4.2.19 European Banking Authority, Storbritannien 
European Banking Authority grundades 2011 och är en del av European System of Financial 
Supervision och tog över alla befintliga ansvarsområden och uppgifter från Committee of 
European Banking Supervisors. European Banking Authority är en oberoende EU-myndighet 
som arbetar för att säkerställa en effektiv och konsekvent reglering och tillsyn över den 
europeiska banksektorn. European Banking Authoritys huvuduppgift är att bidra till skapandet 
av ”European Single Rulebook” som är en regelbok som syftar till att utge en enda 
uppsättning harmoniserade tillsynsregler som finansiella institut i hela EU måste respektera 
(European Banking Authority u.å.). 

4.2.20 Danish Accounting Standards Committee, Danmark 
Danish Accounting Standards Committee etablerades av Danske Revisorer för att utfärda 
tekniska standarder och riktlinjer för finansiella rapporter. Danish Accounting Standards 
Committee analyserar och upprättar kommentarer gällande remissvar från DP och ED 
publicerade av IASB samt ger information om aktuella redovisningsfrågor (IFRS 2015). 
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4.2.21 European Federation of Accountants and Auditors for small and medium-sized 
enterprises, Belgien 

European Federation of Accountants and Auditors for small and medium-sized enterprises 
grundades 1994 och är en organisation med fokusområde på små- och medelstora företag. 
European Federation of Accountants and Auditors for small and medium-sized enterprises 
består utav nationella revisorer och revisionsorganisationer vars medlemmar som i första hand 
består utav små och medelstora företag inom EU och Europa erbjuds företagsrådgivning. 
European Federation of Accountants and Auditors for small and medium-sized enterprises har 
14 medlemmar i Europa och representerar över 250 000 revisorer (European Federation of 
Accountants and Auditors for small and medium-sized enterprises 2007). 

4.2.22 Insurance europe, Belgien 
Insurance Europe är baserade i Bryssel och är det europeiska försäkringsförbundet. Genom 
sina 34 medlemsorgan representerar Insurance Europe alla typer av försäkrings- och 
återförsäkringsföretag (Insurance Europe 2015). 

4.2.23 Grant Thornton International Ltd, Storbritannien 
Grant Thornton är en av världens ledande organisationer som arbetar med oberoende 
granskning, skatte- och rådgivningsföretag som hjälper dynamiska organisationer att frigöra 
sin potential för tillväxt. Varumärket är globalt accepterat som en av de största 
redovisningsorganisationer erkända av kapitalmarknaden, lagstiftare och internationella 
standardssättningsorgan. Grant Thornton finns i över 130 länder världen över och var under 
2012 och 2013 den snabbast växande redovisningsorganisationen (Grant Thornton 2015). 

4.2.24 The Institute of Chartered Accountant of Pakistan, Pakistan 
The Institute of Chartered Accountant of Pakistan bildades 1961 och det främsta syftet var att 
reglera redovisningen i Pakistan. Idag är The Institute of Chartered Accountant of Pakistan 
det främsta tillsynsorganet för utveckling och reglering av redovisning i Pakistan. 
Organisationen är till för auktoriserade revisorer i Pakistan och representerar revisorer som 
arbetar i både den publika och privata sektorn. The Institute of Chartered Accountant of 
Pakistan är medlem i International Federation of Accountants, som är den globala 
organisationen för revisorer och rådgivare (The Institute of Chartered Accountant of Pakistan 

2015). 

4.2.25 Group of Latin American Accounting Standard Setter, Latinamerika 
Group of Latin American Accounting Standard Setter är en regional organisation som är 
bildad av normgivare i den latinamerikanska regionen. Group of Latin American Accounting 
Standard Setter bildades 2011 och har normgivningssmedlemmar från Argentina, Bolivia, 
Brasilien, Chile, Colombia, Dominikanska Republiken, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Mexiko, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela, Costa Rica och Honduras (Deloitte 
u.å.b). 

4.2.26 Hong Kong Institute of Certified public Accountants, Kina 
Hong Kong Institute of Certified Public Accountants har utvecklats från Hong Kong Society 
of Accountants som bildades 1973. Institutet verkar under Profi Accountants Ordinance och 
arbetar under allmänhetens intresse. Institutet har ansvaret att reglera och främja effektiv 
redovisningspraxis i Hong Kong för att skydda sitt ledarskap som ett internationellt finansiellt 
centrum. Hong Kong Institute of Certified Public Accountants är det enda organ som enligt 
lag kan registrera och bevilja certifikat till auktoriserade revisorer i Hong Kong. Institutet har 
idag över 35 000 medlemmar och fler än 17 000 registrerade studenter (Hong Kong Institute 
of Certified Public Accountants 2015). 
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4.2.27 Canadian Institute of Actuaries , Kanada 
Canadian Institute of Actuaries är den nationella organisationen för finansanalytiker i Kanada.  
Canadian Institute of Actuaries fastställer yrkesetiska regler, riktlinjer och övervakning och 
disciplinprocesser för finansanalytiker. Institutet drivs av medlemmarna och syftet med 
verksamheten är att tillgodose allmänheten med tjänster och rådgivning av högsta kvalitet 
(Canadian Institute of Actuaries u.å.). 

4.2.28 Kooperationen, Danmark 
Kooperationen är ett dansk kooperativt arbetsgivarförbund. De representerar ett brett 
spektrum av affärsområden, från bank- och försäkringssektorn till hantverkare och 
byggföretag. Medlem i The International Organisation of Industrial, Artisanal and Service 
Producers’ Cooperatives som representerar cirka 80 000 företag (Kooperationen u.å.). 

4.2.29 Australian Accounting Standards Board, Australien 
Australian Accounting Standards Board är en australiensk statlig myndighet under Australian 
Securities and Investments Commission Act 2001. Australian Accounting Standards Boards 
uppdrag är att utveckla och upprätthålla högkvalitativa finansiella rapporteringsstandarder för 
alla sektorer i den australienska ekonomin och bidra till utvecklingen av de globala 
redovisningsstandarderna. Visionen för Australian Accounting Standards Board är att 
förknippas med kompetens, bidra med trovärdiga och högkvalitativa redovisningsstandarder 
(Australian Accounting Standards Board u.å.). 

IASBs frågor beträffande del två i DP/2013/1 
Frågor till remissinstanser tillhörande del två i DP/2013/1 illustreras nedan. 
 
 
Fråga 2 
 
Definitionerna av en tillgång eller skuld diskuteras i punkterna 2.6-2.16. IASB föreslår 
följande definitioner: 
 
(a) en tillgång är en nuvarande ekonomisk resurs som kontrolleras av företaget som ett 
resultat av tidigare händelser. 
 
(b) en skuld är en befintlig förpliktelse för företaget att överföra en ekonomisk resurs som ett 
resultat av tidigare händelser. 
 
(c) en ekonomisk resurs är en rättighet, eller annan resurs, som är kapabel att producera 
ekonomiska fördelar. 
 
Vad anser du om den föreslagna definitionen? Varför eller varför inte? Om du inte håller med, 
vilka förändringar föreslår ni och varför? 
 
Figur 5. Överblick av frågor tillhörande del två i DP/2013/1 som ställdes till remissinstanserna. 
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Inställning till reviderad föreställningsram 
I nedanstående figur ges en översikt för vilka åsikter remissinstanserna har yttrat gällande 
inställningar till revidering av föreställningsramen. Tabellen visar remissinstansen inställning 
till revidering av föreställningsramen. Alla utom en har yttrat en positiv inställning till IASBs 
arbete med utveckling av föreställningsramen. 
 
Remissinstans JA NEJ FRAMKOMMER EJ 
Australian Institute of Company Directors  X   
Handelshögskolan vid Göteborg Universitet X   
SIX Swiss Exchange Regulation X   
FAR X   
The Association of Accountants and Financial Professionals in Business  X   
International Association for Accounting Education and Research  X   
Deloitte  X   
Accounting Standards Board of Japan  X   
Baker Tilly  X   
Ernst & Young X   
Organismo Italiano di Contrabilitá  X   
Norsk Regnskapsstiftelse    X 
The Singapore Accounting Standards Council  X   
PricewaterhouseCoopers X   
The Federation of European Accountants  X   
Israel Accounting Standards Board  X   
China Accounting Standards Committee  X   
Federacíon Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas  X   
European Banking Authority  X   
Danish Accounting Standards Committee  X   
European Federation of Accountants and Auditor  X   
Insurance Europe X   
Grant Thornton  X   
The Institute of Chartered Accountant of Pakistan  X   
Group of Latin American Accounting Standard Setters  X   
Hong Kong Institute of Certified Public Accountants  X   
Canadian Institute of Actuaries  X   
Kooperationen X   
Australian Accounting Standards Board  X   
 
Figur 6. Överblick av remissinstansernas åsikter om inställningar till en reviderad föreställningsram (egen figur). 
 
Majoriteten av de remissinstanser som behandlats anser att IASBs arbete med den reviderade 
föreställningsramen är väsentligt. Israel Accounting Standards Board menar att granskningen 
av föreställningsramen kommer att förbättra den finansiella rapporteringen. Australian 
Institute of Company Directors anser att finansiell rapportering inte uppfyller sitt rätta syfte 
längre och har därför en positiv inställning till den reviderade versionen. Intresset för kvalitet 
och relevans poängteras berörande redovisningsstandards hos australienska direktörer. Enligt 
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet är föreställningsramen viktig och instämmer med 
IASBs önskan om att skapa konsekventa principer.  
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Enligt Handelshögskolan vid Göteborgs universitet kan DP/2013/1 bidra till en mer logiskt 
sammanhängande föreställningsram. Situationer kan dock uppstå där principer kolliderar och 
kan därför inte vara helt konsekventa. The Association of Accountants and Financial 
Professionals in Business anser att föreställningsramen och DP/2013/1 är allmänt accepterade 
och kommer underlätta till mer konsekventa beslut om enskilda frågor i framtiden. 
Kooperationen framför samma åsikter då vissa brister och avvikelser fortfarande existerar i 
den befintliga föreställningsramen. Federacíon Argentina de Consejos Profesionales de 
Ciencias Económicas anser att en reviderad föreställningsram och definitioner kommer att 
åtgärda många av de avvikelser som finns idag.  
 
International Association for Accounting Education and Research förslag är att IASB 
publicerar ett dokument om vilken påverkan revideringen kommer ha. Remissinstansen anser 
även att föreställningsramen identifierar vikten av jämförbarhet, verifierbarhet och 
begriplighet i finansiella rapporter. Deloitte och Group of Latin American Accounting 
Standard Setters stödjer en reviderad föreställningsram som anses mer omfattande och 
välformulerad.  

    
SIX Swiss Exchange Regulation anser att den slutliga föreställningsramen snarare bör belysa 
grundläggande principer och definitioner. SIX Swiss Exchange Regulation anser att 
föreställningsramen bör delas in i två delar, en standardutvecklande föreställningsram och en 
föreställningsram för IFRS. 
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4.3 Inställning till förändrad definition av tillgång och skuld 
I nedanstående figur ges en översikt för vilka åsikter remissinstanserna har yttrat gällande 
inställningar till att förändra definitionen av tillgång och skuld. Tabellen visar 
remissinstansens inställning till förslaget om förändring av definitionen. Majoriteten av 
remissinstanserna anser att definitionerna är bredare än de befintliga. Flertalet av 
remissinstanserna är positivt inställda till förslaget som tas upp i DP/2013/1 dock finns det 
för- och nackdelar som bör övervägas. 
 

Remissinstans JA NEJ FRAMKOMMER EJ 
Australian Institute of Company Directors   X  
Handelshögskolan vid Göteborg Universitet   X 
SIX Swiss Exchange Regulation   X 
FAR   X 
The Association of Accountants and Financial Professionals in 
Business  

X   

International Association for Accounting Education and Research  X   
Deloitte X   
Accounting Standards Board of Japan  X   
Baker Tilly  X   
Ernst & Young X   
Organismo Italiano di Contrabilitá  X   
Norsk Regnskapsstiftelse  X   
The Singapore Accounting Standards Council  X   
PricewaterhouseCoopers X   
The Federation of European Accountants  X   
Israel Accounting Standards Board  X   
China Accounting Standards Committee  X   
Federacíon Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias 
Económicas 

X   

European Banking Authority X   
Danish Accounting Standards Committee X   
European Federation of Accountants and Auditor  X   
Insurance Europe X   
Grant Thornton  X   
The Institute of Chartered Accountant of Pakistan  X   
Group of Latin American Accounting Standard Setters  X   
Hong Kong Institute of Certified Public Accountants  X   
Canadian Institute of Actuaries  X   
Kooperationen X   
Australian Accounting Standards Board  X   

 
 
Figur 7. Överblick av remissinstansernas åsikter om inställning till förändrad definition av tillgång eller skuld (egen figur). 
 
Majoriteten av remissvaren som tagits med i studien har uttryckt i remissvaren att dem 
instämmer med de flesta av IASBs förslag. Flertalet har en positiv inställning till att förändra 
definitionen av tillgång och skuld. European Federation of Accountants and Auditor anser att 
den föreslagna definitionen är tydligare och mer konsekvent.  
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Group of Latin American Accounting Standard Setters anser att den föreslagna definitionen är 
tydligare och mer exakta än tidigare. Group of Latin American Accounting Standard Setters 
hoppas och tror att den föreslagna definitionen kommer att hjälpa till att undvika avvikelser 
som för tillfället finns mellan föreställningsramen och enskilda standarder. Danish 
Accounting Standards Committee tror, precis som IASB, att den föreslagna definitionen är 
bättre lämpad för att göra plats för immaterialrätt och andra immateriella tillgångar. 
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet anser dock att det i nuläget är svårt att avgöra om 
förändringar inom definitionen av tillgång och skuld kommer ha någon påverkan på befintliga 
och framtida standarder. 
 
International Association for Accounting Education and Research stödjer den befintliga 
definitionen av en tillgång och skuld. Definitionen upprätthåller balansen mellan en bred 
ekonomisk förståelse för tillgång och skuld. PricewaterhouseCoopers anser att den föreslagna 
definitionen av tillgång och skuld är mer förklarande. Remissinstansen anser att en tydlig 
förklaring skulle kunna inkluderas när en tillgång eller skuld existerar och när den ska tas upp 
i balansräkningen. PricewaterhouseCooper är positiva till förslaget om definitionen av 
ekonomisk resurs och förslaget om definitionen av kontroll. Organismo Italiano di 
Contrabilitá tror att förändringarna kan leda till förbättrad förståelse för vad en tillgång och en 
skuld är. I synnerhet tror Organismo Italiano di Contrabilitá att standarderna förbättras om 
”förväntade inflöden” tas bort ur definitionen i föreställnignsramen. Remissinstansen anser att 
IASB tydligt ska definiera vad begreppet ”kapabel” innebär i definitionen. International 
Association for Accounting Education and Research anser att en tillgång eller skuld som 
kontrolleras av ett företag som resultatet av tidigare händelser, säkerställer verifierbarheten av 
en tillgång eller skulds existens. 

4.4 Remissinstansernas åsikter om ekonomiska fördelar 
Australian Institute of Company Directors instämmer med förslaget om att en tillgång bör 
vara kapabel till att generera ekonomiska fördelar, både materiella och immateriella. 
”Ekonomiska fördelar” är ett internationellt koncept som inkluderar inflöden av fördelar, 
minskning av utflöden och skydd av värde. Ett patent är exempelvis kapabelt till att generera 
fördelar i och med att patenten lagligt förser verkställande skydd för ett företags intellektuella 
kapitalvärde som indirekt kan generera ett kassaflöde. Deloitte är positiva till IASBs förslag 
om att behålla kriteriet om att ekonomiska fördelar ”förväntas” tillfalla företaget samt att en 
sannolikhetströskel inte ska införas vid de fallen då osäkerheter uppstår om en tillgång 
existerar eller inte.  

4.4.1 Inflöden och utflöden 
I DP/2013/1 används begreppen ”inflöden och ”kassaflöden” utan att klargöra om dessa 
begrepp används synonymt eller om de har en annan mening. Deloitte föreslår att 
formuleringen bör vara konsekvent i föreställningsramen såvida uttrycken inte är avsedda att 
ha olika betydelser. Deloitte anser att IASB behöver tydliggöra att ekonomiska fördelar 
inkluderar minskning av utflöden och inte enbart inflöden. Definitionen av tillgång och skuld 
bör enligt Ernst & Young inte innehålla formuleringen att ett inflöde eller utflöde är 
”förväntat”. En tillgång måste vara kapabel till att generera ekonomiska fördelar. En skuld bör 
vara kapabel till att resultera i en överlåtelse av en ekonomisk resurs. Kooperationen anser 
inte heller att ”förväntat” bör finnas med i definitionen då det finns en risk att detta kan vara 
vilseledande. 
 



 

 - 30 -

4.4.2 Ekonomisk resurs 
I den föreslagna definitionen ska en ekonomisk resurs kontrolleras av företaget. Deloitte och 
China Accounting Standards Board delar IASBs uppfattning om att en rättighet eller resurs 
bör kontrolleras av företaget. Deloitte anser att kontroll bör definieras ytterligare. Deloitte 
önskar en tydligare förklaring för när ett företag kontrollerar en resurs. Australian Accounting 
Standards Board anser att IASB bör inkludera kontroll i definitionen av en tillgång eftersom 
kontroll associerar en ekonomisk resurs (tillgång) med ett visst företag. Det är även viktigt att 
förklara vad kontroll över nuvarande ekonomisk resurs betyder, då detta är ett centralt 
problem som IASB önskar att klargöra. På vilken nivå är det nödvändigt att bedöma 
kontrollen? Är det kontroll över en fysisk tillgång, över det kassaflöde som en tillgång 
genererar eller över en rättighet? Ett problem som The Federation of European Accountants 
anser behövs utredas är huruvida kontroll över ekonomiska resurser alltid tillhandahålls 
genom avtalsenliga rättigheter eller om ett företag även anses besitta kontroll över en tillgång, 
som uppstått som resultat av att en tredje part oundvikligt måste förse ett företag med 
ekonomiska resurser. 
 
Enligt Deloitte bygger definitionen av tillgång och skuld på tre pelare. Den första pelaren går 
ut på att ett objekt representerar en föreliggande rätt eller resurs, den andra att rätten eller 
resursen är kapabel till att generera ekonomiska fördelar och den tredje att företaget 
kontrollerar rättigheten eller resursen. Det svåra är att avgöra om rätten är en rättighet till att 
debitera en kund eller rättigheten att debitera flera kunder. Remissinstansen är positiv till 
förslaget om att en tillgång är en rättighet och inte den framtida ekonomiska fördelen. 
 
China Accounting Standards Board anser att begreppet ekonomisk resurs bör klargöras 
ytterligare för att undvika eventuella missförstånd eftersom definitionen av tillgång stöds av 
ett separat definierat begrepp ”ekonomisk resurs”. Begreppet ”befintlig förpliktelse” i 
definition av skuld bör även definieras ytterligare. Insurance Europe anser att den separata 
definitionen av ekonomisk resurs och definitionen av tillgång och skuld kan bidra till färre 
missförstånd mellan resurs och förpliktelse. 
 
Vidare anser The Federation of European Accountants att ett objekt skulle kunna generera 
ekonomiska fördelar men enbart i specifika miljöer (ekonomiska, politiska och sociala) vilket 
inte behöver råda för just ett specifikt företag. Den föreslagna definitionen refererar till 
”ekonomiska resurser som kontrolleras av företaget/enheten”, IASBs förslag är tydligare 
eftersom att definitionen explicit refererar till förmågan att generera ekonomiska fördelar 
uppskattade från företags perspektiv. 
 
Group of Latin American Accounting Standard Setters anser att definitionen av ekonomiska 
resurser är för bred och ambitiös. Remissinstansen anser även att termen ekonomisk resurs är 
begränsad och att den för vissa bara antyder resurser som har marknadsvärde. Group of Latin 
American Accounting Standard Setters skulle föredra just termen resurs, vilket kan inkludera 
resurser som är finansiella, materiella, immateriella och intellektuella. 
 
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet ifrågasätter om det är fördelaktigt att fokusera på 
tillgång och skuld snarare än intäkt och kostnad. I definitionen är tillgång och skuld 
prioriterade, intäkt och kostnad härleds från tidigare poster. Utövare av finansiella rapporter 
fokuserar ofta på den värdegenererande processen. Men hänsyn till det anser remissinstansen 
att större fokus bör riktas mot hur intäkt och kostnad redovisas. 
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Graden av osäkerhet ska bedömas avseende framtida ekonomiska fördelar på basis av 
information som är tillgänglig då de finansiella rapporterna upprättats. Om det är sannolikt att 
ett företag kommer att erhålla betalning för en fordran och att inget talar för det motsatta, är 
det motiverat att redovisa fordran som en tillgång i balansräkningen. En kostnad redovisas 
samtidigt som en ökning av en skuld eller minskning av en tillgång redovisas 
(Föreställningsram p. 4.8). 

4.5 Sammanställning av remissvaren 
De områden som framhölls mest i de behandlade remissvaren har sammanställts och 
presenteras nedan. Översikten redogörs nedan. 

4.5.1 Ändrad formulering i definitionen 
FAR anser att IASB uppfattas värdesätta relevans mer än trovärdigheten i presentationen av 
DP/2013/1. Det anses inte vara positivt då en balans mellan relevans och trovärdighet är 
viktig att upprätthålla. FAR anser att DP/2013/1 är omfattande vilket antyder på stora 
förändringar mellan föreställningsramen och en reviderad. Deloitte anser att 
kapitalmarknaden blivit komplex och den befintliga föreställningsramen behöver utvecklas 
för att bli globalt accepterad och vara kapabel till att förse relevant information till 
marknaden. 
 
Australian Institute of Company Directors anser att IASB bör överväga inverkan och 
potentiella kostnader som kan uppkomma inom företag, vid tillämpning av den reviderade 
föreställningsramen och när dessa poster tas upp i redovisningen. Yrkeskompetensen och 
tiden som kan krävas för att tillämpa förändringar är vad de potentiella kostnaderna består av. 
Australian Institute of Company Directors anser fokus bör ligga på händelser som resulterar i 
att företag får förfogande till en resurs som genererar ekonomiska fördelar snarare än 
transaktioner som genererar inflöden eller utflöden av ekonomiska fördelar. Av den 
anledningen anser Australian Institute of Company Directors att IASB bör överväga inverkan 
och potentiella kostnader som kan uppkomma inom företag, vid tillämpning av den reviderade 
föreställningsramen och när dessa poster tas upp i redovisningen. Remissinstansen anser att 
det är kostsamt att fokusera på små detaljer och ändringar inom redovisning. 

4.5.2 Sannolikhetströsklar 
International Association for Accounting Education and Research anser att osäkerhet sällan 
uppstår om en tillgång eller skuld existerar och kan av den anledningen behandlas på 
standardnivå. PricewaterhouseCoopers och Grant Thornton delar förslaget i DP/2013/1 om att 
formuleringen ”sannolikheten” ska tas bort från definitionen av tillgång och skuld. 
Definitionen är komplett genom klargörandet av att en tillgång eller skuld är en rättighet eller 
förpliktelse snarare än ett relaterat inflöde och utflöde av ekonomiska fördelar.  
 
The Singapore Accounting Standards Council anser att den föreslagna definitionen kan 
eliminera förvirringar mellan en resurs och en förpliktelse samt det resulterade flödet av 
ekonomiska fördelar, såväl som den möjliga tolkningen av ”förväntad” som förmedlar en 
sannolikhetströskel. The Singapore Accounting Standards Council instämmer även med att i 
de fall då osäkerhet uppstår om en tillgång eller skuld existerar borde föreställningsramen inte 
införa en sannolikhetströskel för att utesluta ett objekt till att uppfylla kriterierna för 
definitionen av en tillgång eller skuld. 
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FAR delar uppfattningen om att osäkerheter inte bör vara ett element i definition av tillgång 
och skuld. Remissinstansen anser även att om det inte skulle införas en sannolikhetströskel, är 
det viktigt att alla objekt behandlas likvärdigt utan något undantag i alla standarder. The 
Federation of European Accountants är oroad över att den föreslagna förändringen är aningen 
fundamental då den antyder en låg sannolikhetströskel för att uppnå kriterier för existensen av 
en tillgång. The Federation of European Accuntants anser att begreppet ”kapabel” är mindre 
restriktivt vilket kan leda till att objekt som tidigare inte tagits upp, kommer att definieras som 
en tillgång. Remissinstansen undrar om förändringen kan leda till att företag utesluter att ta 
upp en tillgång i rapporten över finansiell ställning för att de ekonomiska fördelarna anses 
vara för låga för att uppfylla definitionskriterierna.  
 
Det finns trösklar som brister i bevis berörande en tillgångs eller en skulds verkliga värde som 
har potential att minska realiteten i informationen som företagets resultat utger samt 
relevansen av den finansiella informationen.  Om värdet av tillgången eller skulden anges i ett 
avtal eller liknande arrangemang (som optionskontrakt) kan den bevisligen ingå i bokslutet. 
The Singapore Accounting Standards Council och Ernst & Young instämmer med att 
sannolikhetströsklar inte bör införas vid osäkerhet vid en tillgång. Om det uppstår osäkerhet 
berörande existensen av en tillgång eller skuld bör IASB avgöra hur en sådan situation bör 
hanteras. European Banking Authority instämmer med att det finns fördelar med att ta bort 
osäkerheterna i begreppet från definitionerna av tillgång och skuld för att undvika exkludering 
av objekt med särskilda egenskaper. 
 
Det fjärde steget i IASBs normgivningsprocess är att publicera ett ED. Ett ED är vad IASB 
beskriver som huvuddelen i konsulteringsprocessen med allmänheten. Skillnaden mellan DP 
och ED är att specifika förslag anges i form av en föreslagen standard eller förändring av en 
befintlig standard i ED. The Association of Accountants and Financial Professionals in 
Business föreslår att IASB publicerar ett dokument om hur praktiken påverkas vid tillämpning 
av reviderade standards. Norsk Regnskapsstiftelse anser att det vore användbart att publicera 
ett ED framförallt för att visa konflikten mellan nuvarande standards i jämförelse till den 
föreslagna föreställningsramen.  



 

 - 33 -

5 Analys 

5.1 Inledning 
Remissinstansernas svar på DP som studien behandlat kan kopplas till redovisning och 
revision. Remissinstanserna har visat ett stort engagemang till IASBs arbete med en reviderad 
föreställningsram. Remissinstanserna har uttryckt en önskan om att IASB borde förändra 
definitionen av tillgång och skuld. I detta kapitel analyseras remissvaren med hänsyn till 
studiens teoretiska referensram.  

5.2 Tillgång och skuld 
Majoriteten av remissinstanserna som behandlats i studien anser att definitionen av tillgång 
och skuld behöver ändras och är positiva till IASBs förslag om förändringen, även om alla 
inte är helt överens om vad som behöver ändras. Flertalet remissinstanser tycker att det nya 
förslaget är mer förklarande och tydligare. PricewaterhouseCoopers tycker att IASB skulle 
kunna inkludera en tydlig förklaring till när en tillgång eller skuld existerar, när de ska tas upp 
i balansräkningen samt hur de ska värderas. Den stora frågan kvarstår om förändringen 
kommer att förändra beteenden inom redovisning och de finansiella rapporternas generellt. Är 
definitionen tillräckligt bred att fler poster tas upp som tillgång eller skuld? Om en tillgång 
inte genererar ett faktiskt och direkt inflöde av ekonomiska fördelar kan det ifrågasättas om 
resursen verkligen är en tillgång (Schuetze 2001, s. 6). Även om den befintliga definitionen 
betraktas vara komplex anser Handelshögskolan vid Göteborgs universitet att det i nuläget är 
svårt att avgöra vilken påverkan förändringar av definitionen av tillgång och skuld skulle 
kunna ha. 
 
Matchningsprincipen orsakar ofta att poster tas upp i företagets balansräkning även om själva 
transaktionen inte skapar förändringar i tillgång eller skuld (Miller & Bahnson 2015, kap 6, s. 
34). Handelshögskolan vid Göteborgs universitet anser att det kanske inte alltid behöver vara 
fördelaktigt att fokusera på tillgång och skuld snarare än intäkt och kostnad. Utövare av 
finansiella rapporter fokuserar ofta på den värdegenererande processen och Handelshögskolan 
vid Göteborgs universitet anser att det skulle kunna vara mer relevant att definiera intäkter 
och kostnader i form av kassaflöden fördelade över tid för att bättre reflektera processen.   
 
The Federation of European Accountants uttryckte oro i sitt svar till IASB angående den 
föreslagna förändringen, som anses vara väsentlig då en låg sannolikhetströskel 
rekommenderas för att uppnå kriterier för existensen av en tillgång. Begreppet ”kapabel” 
anses vara mindre restriktivt vilket kan leda till att objekt som tidigare inte tagits upp av goda 
skäl, nu kommer att definieras som en tillgång. Förändringen kan till exempel leda till att 
företag utesluter att ta upp en tillgång i balansräkningen för att de ekonomiska fördelarna 
anses vara för låga för att uppfylla definitionskriterierna. Eftersom att situationer där 
osäkerhet uppstår om ett objekt definieras som en tillgång eller skuld är ovanligt 
förekommande, anser IASB att de själva ska ta ställning till hur detta ska åtgärdas i 
standarderna. 
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5.2.1 Ekonomisk resurs och ekonomiska fördelar 
Begreppet resurs behålls i den föreslagna definitionen, dock som ”ekonomisk resurs” (Barker 
et al. 2014, s. 152). Föreslaget att införa en definition av resurs mottogs med stor tveksamhet 
av remissinstanserna. Group of Latin American Accounting Standard Setters anser att 
definitionen av ekonomisk resurs är för bred och ambitiös och att begreppet ”ekonomisk 
resurs” är begränsad. I den befintliga föreställningsramen används begreppen ”förväntade” 
inflöden och utflöden med i definitionen av tillgång och skuld. Deloitte anser att IASB 
behöver klargöra, för att inte missförstånd ska uppstå, att ekonomiska fördelar inkluderar 
minskning av utflöden och inte enbart inflöden. Ernst & Young föreslår att definitionen av 
tillgång och skuld inte bör innehålla att ett inflöde eller utflöde är ”förväntat”. Samma förslag 
ges även av Kooperationen som menar att ordet ”förväntat” riskerar att vara vilseledande. 
Tillgång och skuld innebär nuvarande rättigheter med det förväntade inflödet och utflödet av 
ekonomiska fördelar.  
 
Ett förväntat inflöde av ekonomiska fördelar och att kontrollera en tillgång identifierar den 
ekonomiska och rättsenliga karaktären hos en tillgång (Samuelson 1996, s. 150). Om alla 
tillgångar skulle stödjas med äganderätt skulle relevansen, tillförlitligheten och 
jämförbarheten i finansiella uttalanden förbättras (Samuelson 1996, s. 153). Deloitte anser att 
definitionen av en rättighet klargörs tydligare i den föreslagna definitionen eftersom den leder 
till att rättigheter som uppstår genom avtal kan fastställas som en resurs. Samuelson (1996, s. 
156) anser att avtalsrättslig rättighet till en tillgång är ett pålitligare kriterium då de är 
utbytesbara mot andra objekt och för att de kan generera ekonomiska fördelar.  
 
I den föreslagna definitionen anges det att en nuvarande ekonomisk resurs ska kontrolleras av 
företaget som åtgärd till ovanstående kritik. The Federation of European Accountants anser 
dock att svårigheten som behövs utredas är huruvida kontroll över en ekonomisk resurs alltid 
tillhandahålls genom avtalsenliga rättigheter eller om det går att kontrollera en resurs på annat 
vis.  

5.2.2 Komplexitet i redovisning 
Remissinstanser svar som behandlats i studien instämmer att definitionen av tillgång och 
skuld behöver ändras. För- och nackdelar har diskuterat i remissvaren om förändringar och 
definitionen bör vara så tydlig och begriplig som möjligt. Tolkning av definitioner och 
effekten av att definiera tillgång och skuld kan vara komplicerat att förstå för 
företagsledningar som vill göra rätt för sig men som inte är bekanta med redovisning, revision 
eller innebörden av finansiella begrepp. Schuetze (2001, s. 3) diskuterar komplexiteten i 
redovisning och menar att det inte ska vara för komplicerat att förstå innehållet i finansiella 
rapporter. Det är viktigt att allmänheten ska kunna läsa och förstå en finansiell rapport.  
 
Intressenter som investerare och kreditgivare önskar utförlig finansiell information utgiven 
från företag som ger trovärdig och relevant information om företags finansiella situation 
(Lander & Auger 2008 s. 28). Ägare och ledning vill uppvisa en stabil finansiell ställning utåt 
för att ha hög kreditvärdighet men samtidigt inte avslöja brister eller strategier som 
konkurrenter kan ta del av. Revisorer granskar företag för att försäkra att företag upprättat sin 
redovisning korrekt samt att företag uppvisar en rättvis bild av den ekonomiska ställningen 
(Broberg et al. 2010, s. 360).  
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Om redovisningen och syftet med redovisningen är för komplicerad kan det uppstå ett gap 
mellan ägarens förståelse över vad och varför företag redovisar som de gör och revisorer och 
revisorers uppfattning av företag och vad som redovisats. Schuetze (2001, s. 17) anser att 
standarder är komplicerade och för detaljerade. Flertalet av svaren från remissinstanserna som 
behandlades i studien har uttryckt önskemål om lättförståeliga standarder och bra vägledning i 
föreställningsramen. I den föreslagna definitionen av tillgång respektive skuld anser 
International Association for Accounting Education and Research att existensen av en tillgång 
och skuld säkerställs tydligare, då resursen eller förpliktelsen ska kontrolleras av företaget i 
fråga. 
 
Två konsekvenser som kan uppstå med för komplicerade redovisningsprinciper och 
detaljerade regler är höga redovisnings- och revisionskostnader samt att de större 
revisionsbolagen enbart får arbeta med företag som väljer att tillämpa IFRS. Om revisionen är 
för krävande kommer mindre revisionsbolag inte ha tillräckliga resurser till kunder som är i 
behov av detta (Schipper 2003, s. 69). Australian Institute of Company Directors anser att 
IASB bör överväga inverkan och potentiella kostnader som kan uppkomma inom företag, vid 
revidering av föreställningsramen. Kompetensen och tiden som kan komma att krävas för att 
tillämpa förändringar är vad kostnaderna består av.  

5.3 Jämförbarhet 
Tidigare forskning har visat att påverkan hos investerare kan vara en orsak till svårigheter att 
uppnå total jämförbarhet i finansiella rapporter. Hoarau (1995, s. 230) anser att olika 
redovisningsmetoder tillämpas för att passa olika behov En ökad jämförbarhet i finansiell 
rapportering kan i sin tur bidra med minskad manipulering av redovisning (Nobes, 2005, s. 
25). Om valet av redovisningsmetod påverkas av hur företag vill ses utifrån kan det vara en 
orsak till varför jämförbarhet i finansiella rapporter enbart är intressant till en viss mån. 
IASBs önskan med föreställningsramen är att skapa konsekventa principer. Handelshögskolan 
vid Göteborgs universitet är en av flera remissinstanser som anser att syftet med 
föreställningsramen är betydelsefull. 
 
Den breda internationella acceptansen av IFRS beror på dess principbaserade egenskaper samt 
att det främjar öppenhet och flexibilitet (Carmona & Trombetta 2008, s. 457). Dessa idéer är 
tillmötesgående gentemot olika institutionella miljöer och traditioner genom en gemensam 
uppsättning standarder. Tidigare forskning indikerar dock på att regler är nödvändiga för att 
principerna ska vara strukturerade. Flexibiliteten hos principbaserade standars har ansetts 
kunna vara avskräckande för försök till bedrägeri då redovisningsstandarder frivilligt 
tillämpas i syfte att öka kvaliteten i redovisningen (Carmona & Trombetta 2008, s. 458). 
Exempel hämtade från verkligheten visar hur viktigt det kan vara eller hur mycket det skilja 
sig beroende på vilka standarder, normer eller lagar som tillämpas (Carmona & Trombetta 
2008, s. 460). 
 
I finansiella rapporter förväntas föreställningsramen hjälpa till med beslut av normgivare och 
andra användare om hur mätningar i redovisningen bör göras, vilken information som ska 
ingå i rapporterna och hur informationen ska redovisas för allmänheten (Barker et al. 2014, s. 
150). Med hänsyn till detta finns både ett behov av strukturerade och vägledande standarder. 
PricewaterhouseCoopers stödjer förslaget från IASB angående den föreslagna definitionen av 
tillgång och skuld då remissinstansen anser att den är mer förklarande. Remissinstanserna 
anser att det är möjligt att inkludera en tydlig förklaring till när en tillgång eller skuld 
existerar, när de ska tas upp i balansräkningen och hur posterna ska värderas.  
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5.4 Finansiella rapporter  
Majoriteten av remissinstanserna vars remissvar som behandlats i studien ansåg att 
föreställningsramen ska vara tillräckligt vägledande för användarna och att informationen i de 
finansiella rapporterna blir begripliga. Informationen ska vara sann så att allmänheten och 
intressenter inte ska känna sig missvisade på något vis. Om den finansiella informationen som 
utges inte är tillförlitlig eller relevant innebär det att det som bokförts inte visar den riktiga 
bilden av företaget. Konsekvenser kan leda till att företag hamnar i tvister med myndigheter 
eller investerare (Lander & Auger 2008 s. 28). 
 
FAR anser att IASB uppfattas värdesätta relevans mer än trovärdighet. Detta anses inte vara 
positivt då en balans mellan relevans och trovärdighet är viktig att upprätthålla. Efterfrågan av 
information och transparens ökar med åren jämns med den internationella kapitalmarknaden. 
Involverade aktörer i en verksamhet har olika intressen som kan komma att stå i konflikt till 
varandra även om alla önskar att verksamhet i fråga ska visa goda resultat. Investerare vill 
mäta risker i investeringar som görs samtidigt som många företag behöver investerare i sina 
företag för att kunna utvecklas. Eftersom att den finansiella informationen som utges är publik 
finns det fler än bara intressenter som kommer åt denna. Utöver risker med att avslöja 
strategier och hemligheter för konkurrenter diskuteras även de ökade kostnader som uppstår 
för publicering av utförligare finansiell information (Broberg et al. 2010, s. 360). Det finns 
med andra ord en rad olika orsaker till varför företag inte vill vara transparenta och redovisa 
finansiell information. Dilemman uppstår när investerare och aktieägare vill veta vad de satsar 
sina pengar på och vill utvärdera risker, samtidigt som ägare och ledning av företag kanske 
vill vara försiktiga med att utge finansiell information då företagsstrategier inte vill avslöjas 
till konkurrenter (Broberg et al. 2010, s. 352). 

5.5 Föreställningsramen  
Föreställningsramen anger att målet med finansiell rapportering är att presentera finansiell 
information som är användbar för befintliga och potentiella investerare, långivare och andra 
borgenärer (Föreställningsram p. OB2). Remissinstanserna var positivt inställda till IASBs 
arbete med den reviderade Föreställningsramen och många av dem ansåg att behovet av att 
utveckling av ramverket finns. Den anses även vara viktig för att vägleda och hjälpa andra att 
förstå IFRS. Israel Accounting Standards Board och Australian Institute of Company 
Directors gör bedömningen att granskningen av föreställningsramen kommer att leda till 
bättre finansiella rapporter. Whittington (2008, s. 501) menar att det måste finnas 
överenskommelse om föreställningsramen som ligger till grund för normerna. Det aktuella 
projektet att revidera föreställningsramen är en väsentlig del i processen.  
 
Bauer, O’Brien och Saeed (2014, s. 211) drar slutsatsen att en stark föreställningsram bör 
stärka förtroendet för finansiell rapportering och ser det som den grundläggande rollen av 
redovisningen. Den befintliga föreställningsramen har möjliggjort för IASB att utveckla 
högkvalitativa standarder som förbättrar finansiella rapporter. DP/2013/1 är första steget mot 
att upprätta en reviderad föreställningsram eftersom att syftet med att utveckla standarder som 
kan tillämpas internationellt. 
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5.6 Global anpassning  
Syftet med föreställningsramen är att företag som tillämpar IFRS ska upprätta finansiella 
rapporter på ett jämförbart sätt. Deloitte anser att den befintliga föreställningsramen behöver 
utvecklas för att bli mer globalt accepterad. Den reviderade föreställningsramen bör även 
enligt Deloitte ha som ändamål att förse relevant information till marknaden. Tidigare gjord 
forskning har styrkt att tillämpning av IAS ökar redovisningskvaliteten vilket tyder på att 
arbetet med att förbättra IAS ytterligare kan vara av stor betydelse (Barth, Wayne, Landsman 
& Lang 2008, s 497). 
 
I takt med den ökade globaliseringen av ekonomin och framförallt inom den finansiella 
marknaden har forskare under 90-talet belyst behovet av jämförbarhet av finansiell 
rapportering runt om i världen (Hoarau 1995 s. 217). International Association for Accounting 
Education and Research anser att föreställningsramen identifierar vikten av jämförbarhet, 
verifierbarhet och begriplighet av finansiella rapporter. I figur 3 i avsnitt ”3.5.2 Transparens” 
illustreras en sammanfattande modell av processen för global anpassning av standarder. 
 
IASB publicerar vanligtvis ett DP då ett nytt ämne eller problem uppkommer för att få 
respons från allmänheten. Fortlevnad av IAS och upplysningar om de redovisningsprinciper 
som tillämpats i företaget bidrar till att uppnå jämförbarhet (Föreställningsram p. QC19). FAR 
anser att IASB verkar värdesätta relevans mer än trovärdigheten i presentationen. Detta är inte 
positivt då en balans mellan relevans och trovärdighet är viktig att upprätthålla. Miller och 
Bahnson (2004, s. 20) anser att trovärdighet snarare kan uppnås än jämförbarhet. 
 
Majoriteten av remissinstanserna som behandlats i studien poängterar vikten av jämförbarhet. 
Miller och Bahnson (2004, s. 20) menar att strävan efter jämförbarhet innebär att 
frågeställningen bör förenklas och att de finansiella rapporterna som upprättas ska visa en 
rättvisande bild av företags finansiella ställning. Total jämförbarhet kan på grund av olikheter 
i informationsflöden, valutor, ekonomi, lagar, kulturella normer och total uppriktighet, inte 
nås inom överskådlig tid.  
 
Miller och Bahnson (2015, kap. 6 s. 3) anser att fokus ska vara kvaliteten i rapporterna, vilket 
kan effektivisera kapitalmarknaden. Miller och Bahnson (2015, kap. 6 s. 3) menar för att göra 
kapitalmarknaden mer effektiv behöver normgivningsorgan fokusera på att stödja rationella 
investeringar och fokusera mindre på egennyttiga intressen. Enligt Miller och Bahnson (2015, 
kap 6, s. 3) bör investerare fokusera mindre på jämförbarhet och fokusera på kvaliteten i de 
finansiella rapporterna. Miller och Bahnsons synsätt exemplifieras i modellen i avsnitt ”3.6.1 
Intrinsic value” (figur 4).  Miller och Bahnson (2004, s. 21) förespråkar ”intrinsic value” då 
de anser att modern finansiell analys kräver finansiella rapporter som förbättrar investerarnas 
eftersökningar för inneboende värden.  
 
En del påstår att samarbetet mellan IASB och FASB uppstått genom politiska påtryckningar 
från EU och att det är politik och makt som styr över normgivningsprocesser (Bengtsson 
2008, s. 571). Chiapello och Medjad (2009, ss. 568-569) menar att EU har vidtagit åtgärder 
för att få makt över IASBs normgivningsprocess. I september 2008, strax efter Lehman 
Brothers fall, uppmärksammades och diskuterades utformningen av IASBs standarder. IASB 
hade under samma år som incidenten med den amerikanska investmentbanken publicerat 
justeringar i standarder gällande finansiella instrument. Förändringarna tillät banker att 
klassificera om finansiella instrument för att undvika att ta upp orealiserade förluster i 
tillgångarna.  
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Miller och Bahnson (2004, ss. 20-21) anser att alla tillgångar och skulder bör redovisas till 
verkliga värden och att det skulle leda till mer användbar information för att jämföra företags 
inneboende värde med verkliga värde.  
 
Tidigare har det dock bevisats att IASBs redovisningsstandarder faktiskt ökar kvaliteten i 
finansiella rapporter (Barth, Landsman & Land 2008, s. 496). The Association of Accountants 
and Financial Professionals in Business har en positiv inställning till att fortsätta utvecklingen 
av föreställningsramen och anser att vidare förbättring kan leda till mer principfasta beslut om 
enskilda frågor i framtiden. International Association for Accounting Education and Research 
anser att den föreslagna definitionen upprätthåller balansen mellan en bred ekonomisk 
förståelse för tillgång och skuld. Organismo Italiano di Contrabilitá anser att förändringarna 
kan leda till förbättrad förståelse för vad en tillgång och skuld är.  
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6 Slutsats 

6.1 Inledning 
I detta kapitel redogörs för vilka slutsatser studien utmynnat i. Slutsatserna avser skillnader 
mellan den befintliga och föreslagna definitionen av tillgång och skuld. De avser även vad 
syftet kan vara att utveckla och förändra föreställningsramen med hänsyn till DP/2013/1 och 
tidigare gjord forskning. Slutsatserna presenteras i en modell som skapats för att illustrera vad 
som behandlats i studien. 

6.2 Skillnaden mellan den befintliga och föreslagna definitionen 
Skillnaderna mellan den föreslagna och befintliga definitionen är enligt vad som skrivet är i 
DP/2013/1 att ändra formuleringarna, för att definitionen ska uppfattas på ett logiskt sätt. 
Förändringen i definitionen av ”tillgång och skuld” framgår av figur 2 i avsnitt ”3.4.4 
Föreslagna förändringar av definitionen”. I befintliga definitionen ingår begreppen ”förväntad 
framtida inflöde” (tillgång) respektive ”förväntat framtida utflöde” (skuld) i definitionerna. 
Begreppet ”förväntat” anses diffust och oklarheter kan uppstå vid tolkning. Formuleringarna 
har därför justerats i den föreslagna definitionen. En tillgång ska föreslagningsvis vara ”en 
nuvarande ekonomisk resurs kontrollerad av ett företag” och en skuld ska föreslagningsvis 
vara ”en befintlig förpliktelse för ett företag att överföra en ekonomisk resurs”. Den 
föreslagna definitionen är mer koncis eftersom formuleringarna kortats ner och en ny separat 
definition av en ekonomisk resurs (en rättighet som genererar ekonomiska fördelar) har 
rekommenderats. Genom analys av DP/2013/1 och remissvar har vi erhållit förståelse för vad 
skillnaderna är mellan den befintliga och den föreslagna definitionen av tillgång och skuld. 
 

6.3 Remissinstansernas inställning till förändrad definition 
I studien undersöktes vilken inställning remissinstanserna har till förändringen i definitionerna 
av tillgång och skuld som förslås i DP/2013/1. Vi anser att vi fått, och på bästa sätt, har 
sammanställt relevanta svar på våra problemformuleringar. Genom att behandla inkomna 
remissvar har vi kunnat kartlägga intressenternas inställning till förändringarna i definitionen 
av tillgång och skuld. Ett konstaterande som vi gör är att remissinstanserna har en positiv 
inställning till att förändra definitionen. De befintliga definitionerna anses vara överflödiga 
och otydliga. Med hänsyn till hur IASB resonerar i DP/2013/1 och remissvaren om huruvida 
en sannolikhetströskel ska införas eller inte, är inställningen till införandet negativt. Det anses 
även att begreppet ekonomisk resurs bör klargöras ytterligare för att undvika eventuella 
missförstånd, eftersom definitionen av tillgångar stöds av en separat definierad term 
”ekonomisk resurs”. Om syftet med föreställningen är att uppnå hög kvalitet i finansiella 
rapporter kan det vara viktigt att ta hänsyn till remissinstansernas åsikter. De remissinstanser 
som behandlats i studien har alla varit involverade eller yrkesverksamma inom redovisning 
eller revision och kan därför tänkas ha kunskap inom området. 
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6.4 Syftet med att revidera föreställningsramen 
I studien ville vi slutligen analysera IASBs ändamål med att revidera föreställningsramen. 
Majoriteten av alla remissvar som analyserats i studien anser att IASB arbete med en 
reviderad föreställningsram är nödvändigt och betydelsefullt. Vi konstaterar att 
remissinstanserna är positivt inställda till att revidera föreställningsramen. Den komplexa 
kapitalmarknaden är tecken på efterfrågan av globalt accepterade och fungerande standarder. 
Med hänsyn till ovanstående skulle IASBs insatser anses vara viktiga för att globalt kunna 
uppnå likvärdighet och jämförbarhet företag emellan. 
 
Ett DP möjliggör för viktiga remissinstanser runt om i världen som dagligen arbetar eller 
forskar inom redovisning och revision att uttrycka vilka faktiska ändringar som kan behövas 
göras. Det framkom i remissvaren att remissinstanserna gärna vill belysa kapitalmarknadens 
komplexitet och globalisering, samt vikten av en utvecklad föreställningsram för att 
standarder ska kunna accepteras globalt. The Association of Accountants and Financial 
Professionals in Business och Norsk Regnskapsstiftelse ansåg även att det vore användbart att 
publicera ett ED framförallt för att visa konflikten mellan nuvarande standarder jämförelse till 
den föreslagna föreställningsramen.  

6.5 Nästa steg i normgivningsprocessen 
Studien har haft fokus på en del i IASBs normgivningsprocess som kan vara en början eller en 
förändring i standarder. Remissvaren som behandlades bör i enlighet med 
normgivningsprocessen bearbetas för ett slutligt förslag om en ny standard eller en förändring 
i befintlig standard, förutsatt att IASB väljer att publicera ett ED (figur 8). 
 

 
 
 
Figur 8. Överblick av vilka områden som behandlats i den här studien (egen figur). 
 
Remissinstanser anser att det vore lämpligt att publicera ett ED för att visa konflikten mellan 
nuvarande och föreslagna standarder i en reviderad föreställningsram. Med hänsyn till IASBs 
normgivningsprocess och remissinstansernas positiva synpunkter kring förändringar av 
definitionen av tillgång och definitionen av skuld, är det troligt att IASB publicerar ett ED 
med tillägg eller förändringar av standarder inom snar framtid. 



 

 - 41 -

7 Avslutande diskussion 
 
Efter att ha bearbetat DP/2013/1 med fokus på definition av tillgång och skuld samt de 
inkomna remissvaren har vi insett att det finns positiva och negativa delar att ta hänsyn till. 
Syftet med föreställningsramen är enligt IASB själva att uppnå högre kvalitet och hela tanken 
med normgivningsprocessen är att ta hänsyn till allmänhetens intresse. Stor delar av studien 
har gått ut på att analysera information som IASB själva upprättat kan studien bli partisk. Det 
är även viktigt att poängtera att vi är medvetna om att för få remissvar har behandlats för att 
generalisera slutsatser. 

Internationella samarbeten, internationell handel och globalisering är tecken på omvärldens 
ökade samarbeten och bevis på behov av att underlätta samarbeten över olika länders gränser. 
Det indikerar att behov av att utveckla föreställningsramen finns. Men inte riktigt alla håller 
med om att världen är så enkel att jämförbarhet mellan företags finansiella rapporter kan 
uppnås genom en uppsättning av internationella standarder. I en perfekt värld där alla talar 
sanning och med blomstrande kulturer hade idén om att skapa jämförbarhet i finansiella 
rapporter runt om i hela världen kunnat fullgöras men frågan är om det verkligen är möjligt. 
Oavsett om regel- eller principbaserade standarder tillämpas, kommer nationella regler och 
lagar komma i första hand. Utöver nationella regler kommer olika kulturer och politik påverka 
finansiella rapporter på ett eller annat vis. Det är av den anledningen som professorerna Paul 
Miller och Paul Bahnson föreslår ett nytt investerarperspektiv som leder till att vi inte jämför 
ett företag i exempelvis Iran med ett i Sverige, då det skulle kunna ses som omöjligt. Vi skulle 
i utbyte mot att eftersträva jämförbarhet mellan två företag kunna fokusera på huruvida vi ska 
satsa på ett företag eller inte. Konceptet om en uppsättning av standarder som alla 
börsnoterade företag ska tillämpa för att uppnå hög kvalitet och jämförbarhet kan fylla sin 
funktion inom exempelvis EU. Regleringar, kulturer och valutor inom EU är tillräckligt lika 
för att kunna uppfylla föreställningsramens syfte.  

Om det finns en benägenhet hos normgivare till att fatta politiska beslut med fokus på att 
behålla hög status, ha mer kontroll över företag och ekonomi samt sträva efter höga löner så 
kanske inte de faktiska problemen åtgärdas till förmån för intressenter. Det kan dessutom leda 
till att finansiella rapporter kan komma att innehålla falska bilder av sig själva och därmed 
beröva kapitalmarknaderna värdefull information. Genom att förenkla definitionen av tillgång 
och skuld och göra den mer flexibel kan medvetna dåliga beslut enkelt bortförklaras.  
 
Det är även viktigt att poängtera att tidigare forskning anser att tillämpning av IAS ökar 
kvaliteten i finansiella rapporter (Barth, Landsman & Land 2008, s. 496). Det finns inga tvivel 
om att en uppsättning av professionellt utvecklade standarder kan bidra till högre kvalitet i 
finansiella rapporter. Ingen har dock antytt att kvaliteten i finansiella rapporter som upprättats 
i enlighet med internationella standarder inte är god, det handlar snarare om att det uppfattas 
som orealistiskt att uppnå jämförbarhet i den värld vi lever i idag.  
 
Sambandet mellan tillgång, skuld, eget kapital, intäkt och kostnad innebär att om en post 
redovisas som en tillgång, måste med automatik en motsvarande post exempelvis intäkt eller 
skuld redovisas. Den befintliga definitionen av tillgång och skuld anses vara otydlig och 
IASB föreslår därför förändringarna som tas upp i DP/2013/1. Om definitionen blir tydlig i 
den mån att fler objekt kan definieras som en tillgång eller skuld kan detta ses som ett sätt att 
fler objekt tas upp i de finansiella rapporterna. Förslaget skulle även kunna resultera i att en 
transaktion genomförs även lagen inte kräver att transaktionen skall genomföras. Detta kunna 
vara ett sätt att få mer kontroll över finansiella rapporter.  
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Ökad kontroll kan tänkas minska manipulering av finansiella rapporter. Manipulering av 
finansiell informationen som upprättas av företag kommer troligtvis, tyvärr alltid förekomma, 
såvida inte alla helt plötsligt bestämmer sig för att agera etiskt. 

Begreppet ”ekonomisk resurs” är alldeles för diffus. Dess vaghet kommer att bjuda in många 
olika tolkningar, främst avsedd att motivera definitionen av en tillgång när en kostnad är mer 
försvarbart. Chefer föredrar att debiteringar hamnar i balansräkningen istället för i 
resultaträkningen. Ekonomisk resurs, uppmanar argument som stödjer uppskov av kostnader. 
Det skulle det kunna vara så att utövare av redovisning och revision önskar ha en tydligare 
definition men att företagsägarna saknar andra förändringar. Det vore intressant att undersöka 
hur ägare och styrelser anser om förslagen som tas upp i DP/2013/1. Eftersom att redovisning 
och revision kan vara komplicerat för intressenter som inte är utbildade inom området, kan det 
tänkas att dessa inte ska avanceras ytterligare. Expertis är kostsamt och revisorer blir 
regelpjäser och arbetar mer som jurister snarare än ekonomer om redovisningen blir för 
reglerad eller komplex. 

Om det beslutas att förändringarna i definitionen av tillgång, skuld eller resurs tillämpas, kan 
det leda till att redovisnings- och revisionskostnader ökar. Kostnaderna skulle visserligen 
enbart öka under övergångsperioden från de befintliga definitionerna till de förändrade. Detta 
skulle dock kunna ha en negativ effekt på mindre redovisning- och revisionsbyråer. De större 
byråerna som PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young och KPMG har expertisen 
som krävs för att hantera förändringar av standarder. Effekter av tillämpning av den 
föreslagna definitionen skulle kunna påverka redovisnings och beteenden inom förvaltning av 
företag. Effekten skulle exempelvis kunna resultera i betalning av skadestånd för avbrott i 
förtid av uthyrd egendom för att ägaren ska kunna förfoga över tillgångens nyttjande genom 
uthyrning till annan kund och förvärv av forskningsobjekt med tillhörande dokumentation 
som en del i ett rörelseförvärv. Transaktionskostnader skulle kunna uppstå vid 
fastighetsförvärv i form av externa sökkostnader för att hitta och förvärva en lämplig fastighet 
då mäklaren undersöker många alternativ men rekommenderar ett av dem. Effekten skulle 
även kunna visa sig i form av försäljningar med återköpsklausuler såsom bilhandlare som 
legalt säljer bilar men förbinder sig att återköpa bilen ett par år senare. Juridiska tvister som 
exempelvis patentintrång med anspråk på att erhålla skadestånd skulle även kunna uppstå om 
sannolikhetskriterierna försvinner. Förslaget om den nya definitionen tar inte hänsyn till 
sannolikhet vid bedömning av definitionen av skulder, den frågan hanteras i värdering av 
själva skulden istället. 

Eftersom framtiden inte kan förutspås vet ingen med säkerhet hur detta kan komma att 
påverka finansiella rapporter framöver, eller om det inte kommer ha någon påverkan alls. 
Kommer onödiga poster tas upp? Får allmänheten se en mer rättvisande bild av företagen? Är 
detta ett sätt att få bättre kontroll över företagen? Det är omöjligt att förutspå hur utfallet blir 
men intressant är att se om det tillkommer nya standarder eller förändringar i de befintliga. 
Föreslaget om förändringen är ett nytt ämne som kan diskuteras teoretiskt men som inte 
tillämpats i praktiken ännu.  

7.1 Förslag till fortsatt forskning 
Redovisningsindustrin skulle kunna vara redo för en förändring, därför vore det intressant 
med vidare forskning om vad som händer med de nya förslagen som tas upp i DP/2013/1 samt 
framtida påverkan på redovisning som upprättats i enlighet med de föreslagna förändringarna 
i föreställningsramen. Det vore även intressant med vidare forskning om hur stor positiv 
effekt tillämpningen av internationella standarder har. 
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