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Abstract
One of the world's main standard-setters in accounting standards is the International Accounting
Standards Board. The project to revise the Conceptual Framework is ongoing. The Conceptual
Framework sets out the basic concepts for financial reporting. This study will concern proposals
regarding the definition, recognition and derecognition of liabilities. Various stakeholders have
been given the opportunity to comment on these proposals through Comment Letters (CL) on
a previously released Exposure Draft (ED) 2015.
The purpose of this study is to account for the different interest groups' attitude towards the
proposal for the definition, recognition and derecognition of liabilities in the IASBs’
Conceptual Framework. Furthermore, the purpose is to examine the underlying reasons why
they have positive or negative attitude to the proposal. Finally, the purpose is to examine
whether the need for information differs between the interest groups in terms of definition,
recognition and derecognition in the IASBs’ Conceptual Framework.
The contribution of the study is to contribute to a greater understanding of the subject, as well
as to benefit the standard-setters and the future process for standard-setting. This is done by
identifying the different stakeholders attitude towards the proposals and why. Since it is
important that the interests of stakeholders will be taken into account in order for the Conceptual
Framework to be widely accepted, the study's results will be a contribution to the continued
development of the Conceptual Framework.
The study is based on the CL submitted to the International Accounting Standards Board before
October 26, 2015, which was the last date to leave a CL on ED 2015. The study has been limited
to, include only CL from standard-setters, accounting professionals, banks, companies and
academics. The study consists 125 CL. Then a document examination with an inductive
approach has been made.

The result of the study shows that a majority of stakeholders are in favor of the proposals
regarding the definition, recognition and derecognition of liabilities. Banks are the only interest
group who disagrees with the proposal, which may be because they are worried that the proposal
opens up for the opportunity for companies to make an assessment of the accounting method
they themselves should choose. However, all stakeholders want more guidance in the
Conceptual Framework. Furthermore, it can be concluded that stakeholders wish for a more
rule-based Conceptual Framework. Based on the results of the study, it can be noted that the
project to revise the Conceptual Framework should continue as there are unclear principles that
need clarification.
This essay is written in Swedish.
Keywords: Conceptual Framework, IASB, Exposure Draft, Comment Letters, liability,
definition, recognition, derecognition, stakeholder.

Sammanfattning
Ett av världens huvudsakliga normgivningsorgan inom redovisningsstandarder är International
Accounting Standards Board. Just nu pågår projektet att revidera föreställningsramen där
grundtankarna för den finansiella rapporteringen redogörs. Studien kommer beröra förslag
beträffande definition, recognition och derecognition av skuld. Olika intressenter har fått
möjligheten att kommentera dessa förslag genom Comment Letters (CL) på ett tidigare utgett
Exposure Draft (ED) 2015.
Studiens syfte är att redogöra för olika intressentgruppers inställning till förslaget på definition,
recognition och derecognition av skulder i IABS:s föreställningsram. Vidare är syftet att
undersöka den bakomliggande anledningen till varför de ställer sig positiva eller negativa till
förslaget. Slutligen är syftet att undersöka om informationsbehovet skiljer sig mellan
intressentgrupperna beträffande definition, recognition och derecognition i IASB:s
föreställningsram.
Studiens bidrag är att bidra med en större förståelse inom ämnet samt att vara till nytta för
normgivare och den framtida normgivningsprocessen. Detta görs genom att identifiera hur olika
intressenter ställer sig till förslagen samt varför. Då det är viktigt att intressenters intressen tas
hänsyn till för att föreställningsramen ska bli allmänt accepterad, kommer studiens resultat vara
ett bidrag till den fortsatta utvecklingen av föreställningsramen.
Studien baseras på de CL som inkommit till International Accounting Standards Board innan
den 26 oktober 2015, vilket var sista datumet att lämna CL på ED 2015. Studien har avgränsats
till att endast inkludera CL från normgivare, redovisningsprofessionen, banker, företag och
akademiker. I studien behandlas 125 stycken CL. Därefter har en dokumentundersökning med
en induktiv ansats gjorts.
Resultatet av studien visar att en majoritet av intressenterna ställer sig positiva till förslagen
beträffande definition, recognition och derecognition av skuld. Banker är den enda
intressentgrupp som ställer sig negativa till förslaget vilket kan grunda sig i att de är oroliga att
förslaget öppnar upp en möjlighet för företag att själva göra en bedömning om vilken
redovisningsmetod de ska välja. Emellertid önskar alla intressenter att mer vägledning ges i
föreställningsramen. Vidare går det att dra en slutsats att intressenterna önskar en mer
regelbaserad föreställningsram. Utifrån studiens resultat kan det konstateras att projektet att
revidera föreställningsramen bör fortgå då det finns oklara principer som behöver tydliggöras.
Nyckelord: Föreställningsram, IASB, Exposure Draft, Comment Letters, skuld, definition,
recognition, derecognition, intressenter.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
Globalisering är något som präglar världen på många olika plan. En strävan efter harmonisering
av länders redovisningsstandarder till följd av globaliseringen finns då det finns en tro om att
skiljaktigheter i redovisningsstandarder hindrar kapitalflödet (Saudagaran 2009, s. 34). Det är
därför tydligt varför en konsekvent tillämpning av endast en samling redovisningsstandarder
världen över är vad den globala kapitalmarknaden länge önskat (Cabrera 2008, s. 36).
Det finns en allmän syn hos normgivare och akademiker att det ska finnas en uppsättning av
vägledande principer för att upprätthålla kvalitén på redovisningsstandarder. Dessa principer
ska i sin tur anges i en föreställningsram (Lin 2015, s. 191). Världens huvudsakliga
normgivningsorgan inom redovisningsstandarder är International Accounting Standards Board
(IASB) och U.S. Financial Accounting Standards Board (FASB) (Mala & Chand 2015, s. 109).
International Accounting Standards Comittee (IASC) bildades år 1975 och är föregångare till
IASB som bildades år 2001 (Marton, Lumsden, Pettersson, & Lundqvist 2013, s. 6). IASC
bestod tidigare av främst revisorsorganisationer men detta förändrades vid ombildningen
(Marton et al. 2013, s. 6). IASB består numera av oberoende medlemmar som är en blandning
av experter. Dessa experter besitter den senaste praktiska erfarenheten inom
redovisningsstandarder, revision eller är upprättare av finansiella rapporter (IFRS, 2017). De
har som uppgift att utveckla de befintliga International Accounting Standards (IAS) samt nya
standarder inom redovisning (Donnelly 2007 s. 117). Avsikten är att utveckla principbaserade
redovisningsstandarder (Marton et al. 2013, s. 7). Efter 2001 benämns nya standarder som
International Financial Reporting standards (IFRS) där innehållet grundas på IAS (Marton et
al. 2013, s. 6).
FASB är den amerikanska nationella normgivaren i USA och har sedan tidigare utvecklat
USA:s nationella standarder medan IASB utformar standarder för hela världen men med större
fokus på medlemsstaterna i Europeiska unionen (EU) (Lin 2015, s. 191). Dåvarande IASC
utvecklade sin första föreställningsram år 1989 (Marton et al. 2013, s. 24). IASB benämner
föreställningsramen Conceptual Framework for Financial Reporting (IFRS, 2017). I en
föreställningsram redogörs för grundtankarna samt syftet för den finansiella rapporteringen.
Tidigare föreställningsramar har fungerat som ett stöd för IASB och FASB då de inledde ett
projekt 2004 för att utveckla en gemensam föreställningsram då olika områden ansågs oklara
och vissa aspekter inaktuella i den befintliga föreställningsramen. Resultatet av samarbetet
mellan IASB och FASB var att målen beträffande finansiell rapportering och finansiell
information reviderades år 2010 (IASB 2015, s. 6). År 2010 avslutades dock samarbetet till
förmån för andra projekt inom respektive organisation. IASB förde ett offentligt samråd med
allmänheten år 2011. Flera av de svarande identifierade föreställningsramen som ett projekt
som skulle prioriteras, därmed tog IASB upp projektet återigen år 2012 (IASB 2015, s. 6).
Förslag på ändringar i föreställningsramen återfinns i Exposure Draft (ED). Den senast utgivna
ED gavs ut av IASB i mars år 2015. Förslagen som återfinns i ED är baserade på respons från
ett tidigare utgett Discussion Paper (DP). Detta publicerades offentligt av IASB i juli år 2013
(IASB 2015, s. 6). Det lämnas utrymme för intressenter att lämna sina åsikter och förslag på
både DP och ED, denna respons lämnas i form av Comment letters (CL) (IASB 2015, s. 2). CL
är offentliga kommentarer som har publicerats på IASB:s hemsida som svar på ED. Efter att
CL publicerats granskas dessa synpunkter för att sedan sammanställas av IASB (IFRS, 2017).
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IASB tar sedan ställning till huruvida de ska ta hänsyn till dessa kommentarer vid revidering
av föreställningsramen. CL är därmed en viktig del av projektet för processen att revidera
föreställningsramen. Den 7 februari år 2017 fanns det 242 stycken publicerade CL på ISAB:s
hemsida. Dessa CL är intressenters synpunkter på ED och förslaget på en ny föreställningsram.

1.2 Problemdiskussion
Europeiska kommissionens (EC) direktiv har historiskt sett haft som syfte att finansiella
uttalanden ska medföra en ökad jämförbarhet gällande format och värdering (Soderstrom &
Sun 2007 s. 677). Tidigare forskning gällande internationell redovisning har visat att kvalitén i
redovisningen har ekonomiska konsekvenser, exempelvis kostnaden för kapital (Soderstrom &
Sun 2007, s. 675). Marton et al. (2013, s. 26) menar att det är viktigt att företag som tillämpar
IFRS använder sig utav föreställningsramen när det finns ett behov av vägledning i beslut samt
för de som strävar efter konsekventa finansiella rapporter. Föreställningsramen kommer
troligen att påverka progressionen av redovisningsstandarder under flera år framöver
(Whittington 2008, s. 139). De EU-direktiv som antogs sent 1900-tal var de första stegen mot
att harmonisera redovisningen och sammanföra föreställningsramen med finansiell
rapportering. Det fanns delade åsikter om detta faktiskt åstadkoms. Det gav dock viktiga
insikter gällande de svårigheter som kan uppstå vid försök att harmonisera redovisningen
(Soderstrom & Sun 2007, s. 679).
Efter år 2000 hade företagsskandalerna ökat och efterfrågan steg från offentliga tjänstemän och
investerare på ökad standardisering i finansiell rapportering. Efterfrågan ökade även på
transparent information, avsedd för att återge en korrekt bild gällande marknadsvärden på
företagets skulder och tillgångar (Donnelly 2007, s. 119). En del av syftet med
föreställningsramen är att redovisningsreglerna ska vara mindre slumpartade och mer
konsekventa samt att den ska ge en bättre teoretisk grund gällande de enskilda standarder som
utges (Marton et al. 2013, s. 24). Vidare avser den att fungera som stöd när en viss standard ger
möjlighet att välja redovisningsprincip. Slutligen ska föreställningsramen ge vägledning för
andra att förstå och tolka principerna (IASB 2015, s. 6). Målet är att hjälpa användarna av
föreställningsramen så att de kan få ut användningsbar information från de finansiella
rapporterna, oavsett vilket värderingssystem som används. För denna anledning är det viktigt
att IASB beaktar hur information framställs i de finansiella rapporterna vid utvecklingen av den
nya föreställningsramen (Lin 2015, s. 194).
Definition av tillgång och skuld anses vara en utav anledningarna till vidareutvecklingen av
föreställningsramen. Dessa kan även beaktas som grunden i föreställningsramen då
definitionerna är betydande för hela redovisningen (Lin 2015, s. 192). Den nuvarande
definitionen av skuld har under en längre tid varit användbar och har kunnat användas som
vägledning i flertalet olika redovisningsfrågor. IASB menar dock att definitionen behöver
utvecklas och tydliggöras ytterligare. Missförstånd har uppstått utifrån den tidigare definitionen
gällande vad ett ekonomisk in- och utflöde innebär (IASB 2013, s. 7). I förslaget för
definitionen av skuld har därmed förväntat ekonomiskt utflöde exkluderats (IASB 2015, s. 43).
De skulder som möter definitionen av skuld kan sedan genomgå recognition (IASB 2015, s.
51). Recognition har länge varit ett diskuterat område inom redovisningsområdet gällande hur
och när objekt ska införlivas i ett företags balansräkning. Kriterierna för recognition specificerar
vad som ska tas upp i balansräkningen, därmed specificeras även vilka objekt som ska tas bort
ut balansräkningen (Liang 2001, s. 224). År 2015 infördes för första gången termen
derecognition i ED (IASB 2015, s. 7). Derecognition är en term som beskriver när en tidigare
redovisad skuld eller tillgång ska tas bort från balansräkningen (Johansson 2010, s. 49).
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Föreställningsramen avser att assistera företag i hur olika standarder ska användas i praktiken.
Vidare ska den bidra med vägledning då tolkning krävs samt vid val av redovisningsmetod. Då
specifika regler inte alltid är självklara kan dessa tolkas och appliceras olika (Marton et al. 2013,
s. 22). För de som upprättar finansiella rapporter kan definitionen gällande skulder och
tillgångar ge upphov till flertalet olika bedömningar, vilket i sin tur kan påverka företaget (IASB
2013, s. 23). Huvudsyftet med redovisningen är att delge information om den ekonomiska
ställningen i företaget till utomstående intressenter (Smith 2006, s. 11). Företags
framtidsutsikter avspeglas i företagets bedömning av definitionerna skuld och tillgång, likväl
hur intressenterna ser på företaget. Investerare och långivare har en avsevärd påverkan på
framtiden av företaget. Informationen i den finansiella rapporteringen är därför av hög
betydelse för företagets framtid. Det krävs därför att utformningen av definitionerna görs på ett
fungerande sätt som i sin tur skapar rättvisa bedömningar av skulder (IASB 2013, s. 23). Det
kan därmed konstateras att IABS:s bestämmelser kan påverka en stor del utav näringslivet
(Jorissen, Lybaert, Orens, & Van der Tas 2013, s. 239).
Information som är optimal för den ena intressenten är inte alltid det optimala för en annan
(Riahi-Belkaoui 2000, s. 104). Finns en förståelse för intressenterna leder detta till möjlighet
att förutspå intressenternas beteende, vilket gör att mål effektivt kan uppnås (Kivits 2011, s.
329). IASB har inrättat ett standardiserat tillvägagångssätt för att kunna utveckla högkvalitativa
redovisningsstandarder. Detta innebär att intressenter som exempelvis revisorer, akademiker
och andra användare tillåts att delta i normgivningsprocessen genom CL (Orens, Jorissen,
Lybaert, & Van Der Tas, 2011 s. 214). Kivits (2011, s. 319) menar att en intressent är en grupp
eller individ som kan påverka eller påverkas av organisationens mål. Olika intressenter har av
naturliga skäl även olika informationsbehov. Redovisningen behöver därför vara utformad så
att den uppfyller allas behov på bästa sätt (Smith 2006, ss. 17-18). Enligt Riah-Belkaoui (2000,
s. 104) måste därmed IASB försöka tillgodose många olika intressenter. IASB har som ett
privaträttsligt organ inte möjlighet att införa sina standarder på olika företag. Detta då de inte
har auktoriteten över de som förbereder finansiella rapporter, revisorer eller de som reglerar
den finansiella rapporteringen (Stevenson 2008, s. 34). Innebörden av detta är att IASB:s inte
har samma ställning gentemot intressenter, vilket nationella normgivare har som är verksamma
inom nationella regelverk (Obradovic 2014, s. 232). Därmed har IASB inget annat val än att ta
fram standarder som är av allmän nytta och ställa dom till förfogande till de länder eller företag
som vill anta och tillämpa standarderna samtidigt som de söker acceptans hos nationella
normgivare.
Föreställningsramen ska användas som hjälpmedel för att tolka och applicera olika standarder
i praktiken. Såldes kan dessa bestämmelser ha en stor påverkan på företag då dessa utåt sett vill
visa en så fördelaktig bild som möjligt. Vidare ligger även föreställningsramen till grund för
nya standarder. Intressenter har därmed möjlighet att påverka standarderna genom CL. Olika
intressenter kan ha olika informationsbehov, vilket kan behöva beaktas vid
föreställningsramens utformning. Som tidigare nämnt har IASB inte auktoriteten att påtvinga
standarder och därför måste de se till den allmänna nyttan. Detta medför att intressenternas
inställning gällande nya förslag i ED är av betydelse för föreställningsramens revidering samt
hur standarder utvecklas i framtiden.
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1.3 Forskningsfrågor
Problemdiskussionen utmynnar i följande forskningsfrågor:
● Vilka inställningar har intressenter till IASB:s förslag på definition, recognition och
derecognition av skulder?
● Hur skiljer sig informationsbehovet
föreställningsram?

för olika intressentgrupper

i IASB:s

1.4 Syfte
Syftet med denna studie är att redogöra för olika intressenters inställning till förslaget på
definition, recognition och derecognition av skulder i IABS:s föreställningsram. Vidare är syftet
att undersöka den bakomliggande anledningen till varför de ställer sig positiva eller negativa
till förslaget. Slutligen är syftet att undersöka om informationsbehovet skiljer sig mellan
intressenterna beträffande definition, recognition och derecognition i IASB:s föreställningsram.

1.5 Avgränsningar
Studiens syfte har avgränsats till att endast inkludera de CL beträffande ED 2015 som inkommit
innan den 26 oktober 2015. Vidare avgränsas studien till följande intressentgrupper:
normgivare, redovisningsprofessionen, banker, företag och akademiker.

1.6 Terminologiska frågor m.m.
Den övervägande delen av litteraturen som används och presenteras i studien har varit skriven
på engelska. Då studien skrivs på svenska har detta medfört ett behov av ställningstagande vid
översättningar från engelska till svenska. Följande ord har konsekvent valts att användas i
studien:
Comment letters avser organisationer och allmänhetens respons på IASB:s Exposure Draft. Den
engelska benämningen används i denna studie.
Conceptual framework översätts på svenska till föreställningsram. Detta uttryck kommer vidare
att användas i studien.
Derecognition avser avlägsnandet av hela eller delar av en tidigare redovisad skuld eller tillgång
från de finansiella rapporterna. Den engelska benämningen kommer användas i studien.
Europeiska kommissionens (EC) direktiv kommer benämnas som EU-direktiv, oavsett när i
tiden dessa är utfärdade.
IASB:s föreställningsram för finansiella rapporter kommer vidare i studien att förkortas och
benämnas vid IASB:s föreställningsram.
Faithful representation har översatts till korrekt bild i enlighet med Johansson (2010) och
används sedermera i studien.
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Recognition är en process i balansräkningen som tillåter och likställer om objekt ska tas upp
eller ej. I enlighet med Johansons (2010) terminologi kommer vi i denna studie att använda
den engelska benämningen.

1.7 Disposition
Studien kommer fortsättningsvis disponeras på följande sätt. I kapitel 2 redogörs och motiveras
vår valda forskningsansats och forskningsmetod samt hur vi gått tillväga vid urvalsprocessen
av CL och vilka vetenskapliga artiklar vi använt oss av. Vidare diskuteras studiens trovärdighet,
källkritik samt etiska val i detta kapitel. I kapitel 3 presenteras ett antal relevanta teorier för
studien tillsammans med modeller som dels kommer användas för att öka förståelsen för läsaren
men ligga till grund för studiens analys. Kapitel 4 inleds med en förklaring av de olika stadier
i kretsloppsmodellen som studien behandlar. Vidare följer en presentation av
intressentgruppernas inställning till definition, recognition och derecognition. I kapitel 5
kommer intressenternas inställning till förslagen analyseras utifrån ett intressentperspektiv och
sammankopplas med relevant teori. Slutligen presenteras studiens slutsatser i kapitel 6,
frågeställningarna besvaras och förslag till vidare forskning ges.
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2 Metod
2.1 Inledning
I detta kapitel behandlas och beskrivs de tillvägagångssätt som använts genom studien. Vidare
innehåller kapitlet en argumentation för de valda metoderna. Det redogörs för hur
dokumentundersökningen genomförts samt hur insamling av teori och empirisk data gjorts.
Kapitlet avslutas med källkritik följt av ett avsnitt med en etisk reflektion.

2.2 Forskning- och undersökningsansats
2.2.1 En kvalitativ undersökning med kvantitativa inslag
En kvalitativ ansats bör väljas om nyanserade beskrivningar av hur personer uppfattar eller
förstår situationer (Jacobsen, 2002, s. 135). Det grundläggande draget för kvalitativ forskning
är en vilja att uttrycka eller att se handlingar, händelser, värderingar eller normer utifrån
personerna som studeras egna perspektiv (Bryman 1997, s. 77). Då vår studie avser att
undersöka intressenters inställning till IASB:s förslag på definition, recognition och
derecognition av skulder. Det blev därmed naturligt att använda en kvalitativ ansats.
Studiens empiriska del består av två delar; en kvalitativ del samt en del med kvantitativa inslag.
I den kvalitativa delen har vi gått närmare in på vad de olika intressentgrupperna har för
kommentarer gällande de olika förslagen på ny behandling av skuld. Denna del avser att ge en
insikt till de bakomliggande orsakerna till intressenternas inställningar. Kvalitativa forskare
brukar beskriva den information de får fram som djupgående eller rik i jämförelse med den
kvantitativa som anses ytlig (Bryman 1997, s. 124). Följaktligen baseras studien mestadels på
kvalitativ data, det vill säga att nyanserad och öppen mjukdata i form av ord har använts för att
få en djupare förståelse för de olika åsikterna. Därmed vill vi med den kvalitativa data ta reda
på vad för inställningar respondenterna har och varför.
Informationen som kommer från studier av kvantitativ art beskrivs ofta som strikt, hård, rigorös
och reliabel (Bryman 1997, s. 124). Dessa ord antyder att kvantitativ data innehåller en högre
grad av precision och att det är lättare för andra forskare att kontrollera resultatet och
informationen. Den del av studien med kvantitativa inslag har vi utifrån IASB:s ED och
standardiserat de svar respondenterna gett i form av CL som är av kvalitativ art. Där har vi
kategoriserat de olika respondenterna utefter en egen modifierad intressentmodell samt i
positiva eller negativa till förslagen samt en kategori för de som inte svarat.
2.2.1.1 Dokumentundersökning
Enligt Halvorsen (1992, ss. 83-85) kan datainsamling inom den kvalitativa ansatsen ske genom
ostrukturerade intervjuer och observationer, men enligt May (2001, s. 229) även genom
dokumentundersökningar. En kvalitativ metod syftar till att ge beskrivande data och att
systematisera kunskap om ett ämne som karaktäriseras som ett fenomen. Följaktligen ger denna
metod ofta djupgående upplysningar (Olsson & Sörensen 2011, s. 106). Den största delen av
studien är kvalitativ där vi djupgående studerat de olika svaren på ED utgiven av IASB. Bryman
(1997, s. 59) karaktäriserar kvalitativa frågor som öppet formulerade där lite styrning ges för
respondenterna. IASB:s frågor i ED kan anses som öppna. Följaktligen lämnar detta ett stort
utrymme för respondenterna att formulera sina kommentarer och svar.
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Det är först efter att data insamlats som den kan bli strukturerad, indelad i olika kategorier samt
uppdelad i variabler som i sin tur kan knytas samman (Jacobsen 2002, s. 140). Det är på detta
sätt vi behandlat den kvalitativa delen av undersökningen, bortsett från att vi inledningsvis
kategoriserat alla CL utifrån en egen modifierad intressentmodell. Genom att arbeta på detta
sätt kan forskaren ta tillvara på information som är av relevans för de som observeras eller
intervjuas (Jacobsen 2002, s. 140). Efter att intressenterna kategoriserats har vi gått in på djupet
i varje CL. Det som har varit av relevans för studien har använts av den empiriska datan. Fokus
har legat på det som ansetts vara ett fenomen eller ett uttalat problem beträffande definition,
recognition och derecognition av skuld. Den modifierade intressentmodellen har använts för att
redogöra för likheter eller skillnader gällande de olika intressenternas inställningar samt hur
informationsbehovet skiljer sig åt i föreställningsramen.
Den andra delen av undersökningen har ett kvantitativt inslag. Utifrån CL har kvalitativ data
kunnat standardiseras till kvantitativ genom att respondenternas svar har standardiserats till
positiva eller negativa beträffande förslagen beträffande definition, recognition och
derecognition. Därmed har vi i tabeller kunnat visa på hur stor andel i procent som antingen är
positiva eller negativa till förslagen eller som inte svarat. Vi har därmed i enlighet med Jacobsen
(2002, s. 140) kategoriserat CL innan insamling av information av mer djupgående karaktär.
De som varit positiva till förslagen inkluderar de som uttryckligen skrivit vi instämmer
respektive de som har skrivit vi instämmer inte har tillfallit de som är negativa till förslaget. I
de fall där intressenten i CL inte uttalat sin ståndpunkt uttryckligen har vi placerat dessa utefter
åsikterna de gett genom CL. Har de endast gett förslag på förbättringar har dessa ansetts
negativa till förslaget och tvärtom. Vidare har respondenter som inte svarat eller angett inga
kommentarer på definition, recognition och derecognition uteslutits. Däremot har vi en kategori
ej svarat för definition, recognition och derecognition då inte alla respondenter som inkluderas
i studien besvarat samtliga frågor.
2.2.2 Induktiv undersökningsansats
Samspelet mellan teori och forskning avgör om det är ett deduktivt synsätt där teorin styr
forskningen, eller induktivt synsätt där teorin istället utgör resultatet av forskningen (Bryman
& Bell 2013, s. 22). Den vanligaste uppfattningen inom samhällsvetenskapens förhållande
mellan praktik och teori är den deduktiva ansatsen. Befintlig kunskap inom ett område
tillsammans med teoretiska överväganden deduceras till hypoteser som testas genom empirisk
granskning (Bryman & Bell 2013, s. 31). Med en induktiv ansats går forskarna åt motsatt håll,
från empirin till teori. Idealet för denna ansats är att forskare som går ut i verkligheten gör detta
helt utan förväntningar. Samlar forskarna information förutsättningslöst kan data systematiseras
och därefter formulera teorier (Jacobsen 2002, s. 35). Vid ett induktivt tänkande bör ett
förutsättningslöst förhållningssätt användas (Olsson & Sörensen 2011, s. 100). Vidare är en
induktiv ansats mer lämpad för en kvalitativ undersökning och en deduktiv mer lämpad för en
kvantitativ undersökning (Jacobsen 2002, s. 43). Då vår studie är främst kvalitativ så har vi i
enlighet med Jacobsen använt oss av en induktiv ansats. Vi har använt oss av ett
förutsättningslöst förhållningssätt vilket är anpassat för ett mer induktivt tänkande. Vi har
därmed inte haft en specifik plan för vår empiridel utan har utefter de problem respondenterna
belyst utformat de avsnitt som återfinns i studiens empiridel. Vi har samlat in och bearbetat vår
empiri med en öppenhet för att djupgående identifiera vilka åsikter de olika intressenterna har
samt deras olika informationsbehov. Vi har sedan utifrån den insamlade empirin funnit lämpliga
teorier.
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2.3 Datainsamling
2.3.1 Vetenskapliga artiklar
Insamling av tidigare forskning inom ämnet har skett genom databaser via OneSearch som är
Högskolan i Halmstads sökmotor för databaser och högskolans samlingar. Databaser som har
använts i denna studie är Web of Science, Scopus och Science Direct där valet av databaser
gjorts med hänsyn till studiens ämne: företagsekonomi. De sökord som använts, i olika
kombinationer, för att få fram relevanta vetenskapliga artiklar är: Accounting, Liability
definition, Conceptual Framework, IFRS, IASB, Financial reporting, Stakeholder Theory och
Principal-agent Theory.
2.3.2 Insamling av litteratur
Vid insamling av litteratur och information är det viktigt att veta vem författaren/författarna är
och deras kompetens. Detta gäller både vetenskapliga rapporter, läroböcker och
populärvetenskap. Vidare är det viktigt att reflektera över vilket perspektiv litteraturen är
skriven i och hur kunskapskvaliteten är vid tidpunkten (Friberg 2012, s. 54). Vi har använt oss
utav litteratur för att kunna samla teorier som vi anser relevanta för denna studie. Högskolan i
Halmstads bibliotekskatalog har använts för att finna litteratur som är relevant för studien. För
att bedöma säkerheten i dessa källor har endast förlag som känts igen sen tidigare använts samt
litteratur som rekommenderats av personer som insatta inom området.
2.3.3 Empiri
Studiens empiriska data består endast av sekundärdata, vilket innebär att forskaren själv inte
samlat in informationen från den aktuella källan (Jacobsen 2002, s. 153). Vi har i denna studie
använt offentligt material från IASB:s hemsida, i form av CL beträffande IASB:s utgivna ED.
Sekundärdata är information som samlats in för ett annat ändamål (Jacobsen 2002, s. 153).
Informationen har därmed från början samlats in för ett annat ändamål än vår problemställning.
Detta har lett till att vi valt ut frågor som passar studiens ändamål från IASB:s ED, vilka är
fråga fyra, sex och sju. 1
Halvorsen (1992, s. 74) anser att en fördel med sekundärdata är besparingen av tid då befintligt
material utnyttjas. Vi finner det fördelaktigt att vi genomfört vår studie på detta sätt då det inte
hade varit möjligt att göra en så pass omfattande och global undersökning med de betydande
intressenter vi haft möjlighet att göra nu.
Jacobsen (2002, s. 153) anser att forskaren måste vara kritisk vid urvalet. Forskaren måste fråga
sig vem som samlat in informationen och betonar vikten av att bedöma hur trovärdiga källorna
är och vilka fel de kan förknippas med. De som samlat in informationen, i detta fall IASB,
bedömer vi som trovärdiga. De empiriska källorna som inbegrips i studien är IASB:s
intressenter som svarat genom CL. Varje CL som inkluderats i studien har genomgått en
granskning där vi bedömt trovärdigheten. Vi inser att IASB:s intressenter kan ha ett
egenintresse beträffande att föreslå ändringar som hade gynnat dem själva. Detta var vi
medvetna om och beaktades löpande under studien.

1

Se Bilaga 1.
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2.3.3.1 Urvalsmetod
Det totala antalet offentliggjorda CL den 7 februari år 2017 var 242 stycken. Efter första
genomgången kategoriserades dessa för att sedan appliceras i vår modifierade intressentmodell.
Även om en klar avgränsning och definiering av populationen görs är det svårt att samla in
empirisk data från hela populationen (Befring & Andersson 1994, s. 41). Följaktligen uteslöts
117 CL då de inte berörde vår frågeställning samt att de inte kunde hänföras till kategorierna:
akademiker, företag, banker, redovisningsprofessionen eller normgivare. Därmed har 125 CL
behandlats i denna studie.2
Befring och Andersson (1994, s. 42) anser att ju fler enheter som väljs ut desto större är chansen
att få ett representativt urval. Svenning (2003, s. 101) anser att grundtanken med kvalitativa
undersökningar är att exemplifiera och inte att generalisera. Lyckas däremot värderingar
genomföras på alla relevanta enheter, exempelvis organisationer eller individer anses detta som
komplett data (Befring & Andersson 1994, s. 41). Halvorsen (1992, s. 100) menar att subjektiva
urval baseras på bedömningar som resulterar i ett urval som är relevant och informationsrikt.
Därmed har vi då gjort ett subjektivt urval som medför att vi själva valt ut CL baserat egna
bedömningar vilket resulterar i informationsrika och relevanta urval för vår studie. Vi har även
använt ett stort urval för att det ska bli så representativt som möjligt.

2.4 Studiens trovärdighet
Inom företagsekonomi är reliabilitet, replikerbarhet och validitet tre av de viktigaste kriterierna
för bedömning av forskning. Kriteriet gällande reliabilitet går också under benämningen
tillförlitlighet och handlar om hur resultatet hade påverkats vid en upprepning av studien. Skulle
resultatet bli det samma eller finns det en påverkan av slump och tillfälligheter? Det finns
likheter mellan reliabilitet och replikerbarhet. Replikerbarhet är att en annan forskare ska kunna
reproducera en undersökning för att se om resultatet blir detsamma som den ursprungliga
undersökningen (Bryman & Bell 2013, ss. 62-63). Gällande kriterierna reliabilitet och
replikation, har vi under studien undersökt intressenternas inställning till det aktuella förslaget
på en reviderad föreställningsram. Då ED är ett förslag på den nya utformningen av
föreställningsramen är denna därmed inte färdigställd. Detta medför att vår studie är ett resultat
av empirisk data i form av intressenters inställning till förslaget som fanns vid studiens
genomförande. Då det finns möjlighet att det sker förändringar i intressenternas inställning med
tidens gång skulle detta kunna medföra att resultatet blir annorlunda vid en senare tidpunkt.
Däremot anser vi att användning av samma empiriska material skulle leda till samma resultat.
Validitet rör bedömningen om studiens genererade slutsatser hänger samman eller inte. En
annan mer specifik benämning på validitet är värderingsvaliditet (Bryman & Bell 2013, s. 63).
Vi anser att vår studie har en hög grad av validitet, det vill säga att vi har mätt det vi vill mäta.
Belägg för detta är att vi gått igenom alla CL och därefter gjort studiens urval. De CL som kom
med i första urvalet har sedan genomgått en andra granskning för att säkerställa deras relevans
i studien. Det har kontinuerlig skett en diskussion oss emellan för att tillförsäkra att vi är eniga
om vad vi anser vara relevant.

2
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2.5 Källkritik
Under alla omständigheter är det är viktigt att fråga sig huruvida källor är pålitliga, valida och
trovärdiga (Befring & Andersson 1994, s. 175). Vidare finns det tre huvudmoment för
källkritiska bedömningar: (1) med hänsyn till den situation som ska undersökas hur avlägsen
eller nära i tid och rum är källan: (2) vilken strategisk position och vilken motivation har
upphovsmannen till källan att uttrycka ett trovärdigt budskap: (3) stämmer källorna överens
med tolkningarna av andra källor.
Vi har använt ett flertal källor som på olika sätt är relaterade till IASB:s föreställningsram.
Studiens bakgrund, problemdiskussion samt teoretiska ramverk består i stor utsträckning av
vetenskapliga artiklar. När vi sökte vetenskapliga artiklar var det viktigt att de artiklar vi fann
var korrekta och trovärdiga. Därmed har vi använt oss av vetenskapliga artiklar som har varit
peer-reviewed. Detta innebär att de har blivit bedömda och visar därmed på en hög grad av
tillförlitlighet. Vi har inte enbart förlitat oss på att artiklarna är peer-reviewed, utan vi beaktade
även hur många gånger artikeln blivit citerad samt vilket år artikeln publicerats. Detta
överensstämmer med Fribergs (2012, s. 54) resonemang som menar att hur många gånger
artikeln citeras samt året de publicerats är viktigt att beakta. Endast förstahandskällor som har
bedömts trovärdiga haranvänts i studien. I studien har även kvalificerad ekonomisk och juridisk
litteratur använts. Exempel på detta är Substance over form: en redovisningsrättslig studie av
Johansson (2010).
De hänvisningar vi gör till internetsidor sker endast till IASB:s hemsida. Friberg (2012, ss. 5455) anser att dokument som hämtas från internet behöver en noggrann granskning och att källan
måste bedömas tillförlitlig. Vi anser att den hemsida vi har använt oss av är tillförlitlig då vi
har bedömt IASB som en tillförlitlig organisation. Information kan även bedömas tillförlitlig
om informationen stämmer överens med information från andra källor (Friberg 2012, s. 55;
Befring & Andersson 1994, s. 175). IASB:s information är överensstämmande med information
vi funnit i vetenskapliga artiklar, därmed bedömde vi den tillförlitlig. Vi inser emellertid att
viss information om arbetet IASB gör eller vill göra kan vara en aning snedvridet, då de vill
framställa sig på ett visst sätt. Vidare består studiens empiriska data av de publicerade åsikter
som är lämnade i form av CL på IASB:s hemsida. De olika åsikter som presenteras i dessa CL
kan hänföras till en specifik organisation för att i sin tur återge en intressentgrupps åsikter. Då
det är en fysisk person som har skrivit CL inser vi att det finns en risk att den enskilda personen
väljer att förmedla sin personliga åsikt snarare än den allmänna åsikten som organisationen de
representerar har. Eftersom de olika CL är offentliggjorda borde emellertid detta innebära att
organisationen i sin helhet instämmer i de åsikter som lämnats.

2.6 Etisk reflektion
Den etiska anspelningen i forskning delas in i fyra delar; att deltagare i en undersökning inte
ska komma till skada, krav angående information och samtycke, skydd mot intrång i privatlivet
samt att det inte ska föreligga några falska anspelningar. Det finns vissa regler för att uppfylla
dessa etiska delar där dessa regler brukar omfatta frivillighet, integritet, konfidentialitet och
anonymitet. Det finns en problematik gällande den etiska aspekten då det inte finns en klar och
entydig bild angående tillvägagångssätt.
Vad som anses vara etiskt acceptabelt skiljer sig mellan olika författare och alla är inte överens
om vart gränsen går (Bryman & Bell 2013, ss. 136-137). En annan del som medför problematik
i etiska frågor samt konfidentialitet är rutinmässig lagring, insamling av digitaldata och delning
till andra (Bryman & Bell 2013, s. 155).
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För att ingen deltagare ska komma till skada samt för att skydda mot intrång i privatlivet, har
vi valt att hänvisa till företagsnamnet istället för den fysiska personen som skrivit CL.
Följaktligen hänvisar vi aldrig till en individ utan bara till organisationen. Vi har tagit hänsyn
till kravet angående information och samtycke i det avseendet att vi hämtat vårt empiriska
material från IASB:s hemsida. IASB (2015, s. 2) har i sitt ED delgett att alla mottagna CL
kommer att bli offentliggjorda och publiceras på deras hemsida om inte respektive respondent
begärt anonymitet. Följaktligen har alla respondenter i denna studie indirekt gett sitt
medgivande till granskning av deras CL av både IASB och allmänheten. Vid granskningarna
av CL har vi båda gått igenom detta material för att minska utrymmet för feltolkningar och
falska anspelningar. Vid tvetydigheter har en diskussion förts forskarna emellan.
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3 Teoretisk referensram
3.1 Inledning
I detta kapitel förklaras de tre stadier i kretsloppsmodellen som behandlas i studien, vilken är
utformad av Johansson (2010). Detta görs för att läsaren lättare ska kunna tillgodogöra sig
nästkommande kapitel. Vidare presenteras de teorier som behandlas, vilka är intressentteorin,
principal-agentteorin och positiv redovisningsteori. Kapitlet innehåller även en modifierad
intressentmodell utifrån intressentteorin. Vidare behandlas de olika intressenternas roll i
normgivningsprocessen. De inledande avsnitten samt början på varje avsnitt är skrivet för att
underlätta för läsaren och skapa en förståelse för ämnet. Resterande del utgör ett analysverktyg
för insamlad empiri.

3.2 Redovisningsrättens kretsloppsmodell
Enligt Johansson (2010, s. 422) finns det sex olika stadier av den ekonomiska verkligheten som
visar en skuld och tillgångs livscykel i IFRS regelverk. De olika stadierna illustrerar Johansson
(2010, s. 422) i en modell kallad kretsloppsmodellen. Modellen, sedd som ett kretslopp, består
utav input och output med filter och spärrar för både input och output (Johansson 2010, s. 424).
Vidare utgörs dessa filter av kriterier på tillförlitlighet och sannolikhet, där spärrarna består av
presumtionsregler som delas in i påbudsregler och förbudsregler (Johansson 2010, ss. 424–
425). De olika stadierna i livscykeln illustreras i figur 1.
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FIGUR 1: REDOVISNINGENS KRETSLOPPSMODELL AV JOHANSSON (2010 S . 432).
Kretsloppets olika stadier består av följande delar enligt figur 1 ovan.
1. Definition och Klassificering
2. Recognition
3. Initial värdering
4. Efterföljande värdering
5. Omklassificering
6. Derecognition
Vidare kommer endast tre stadier i kretsloppsmodellen behandlas i studien. Dessa tre stadier är
definition, recognition och derecognition.
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3.3 Kretsloppsmodellens tre stadier som behandlas i studien
3.3.1 Definition och klassificering
Definitionen av skuld inbegriper vissa krav för att en skuld ska förekomma (Johansson 2010,
s. 57). Definitionen avser att identifiera väsentliga kännetecknen för en skuld utan att vidare
specificera de kriterier som måste vara uppfyllda för recognition (IASB:s föreställningsram, p.
4.5). IASB:s nuvarande definition på skuld är: “A liability is a present obligation of the entity
arising from past events, the settlement of which is expected to result in an outflow from the
entity of resources embodying economic benefits” (IASB:s föreställningsram 2010, p. 4.4).
Denna definition innebär att för att en skuld ska existera ska denna bestå av en befintlig
förpliktelse som är till följd av en tidigare inträffad händelse och som förväntas att resultera i
ett utflöde av ekonomiska fördelar från företaget (Johansson 2010, s. 57). Enligt IASB (2013,
s.7) har det uppstått missförstånd rörande vad ett ekonomisk in- och utflöde innebär i
definitionen.
I ED presenterar IASB ett nytt förslag på definition av skuld, vilket är: “A liability is a present
obligation of the entity to transfer an economic resource as a result of past events” (IASB 2015,
s. 43). Förslaget i ED innebär att för att en skuld ska existera krävs det att en skuld är en befintlig
förpliktelse för företaget att överlåta som ett resultat av tidigare händelser (IASB:s
föreställningsram, p. 4.6).
3.3.2 Recognition
När ett objekt har definierats som en skuld så är nästa steg i kretsloppsmodellen recognition
(Johansson 2010, s. 432). Recognition är den process som tillåter att objekt införlivas i
balansräkningen (IASB:s föreställningsram, p. 4.37). Det finns olika krav som behöver
uppfyllas för att recognition ska kunna ske. Recognition av en skuld ska ske om detta resulterar
i relevant information om skulden till användare av finansiella rapporter. Vidare ska recognition
ge en korrekt bild av skulden och information ska lämnas som resulterar i att fördelarna
överstiger kostnaderna för att återge informationen (IASB 2015, s. 12–13). Trots att en skuld
existerar utifrån definitionen så ska även de kriterier som finns för recognition uppfyllas innan
recognition sker. (Johansson 2010, s. 57; IASB:s föreställningsram 2010, p. 50). IASB för en
diskussion i ED om de tillfällen de identifierat, där eventuellt kriterierna för recognition inte
kan uppnås. Exempel på detta är vid osäkerhet om en skulds existens, vid en låg sannolikhet
för framtida in eller utflöde av en ekonomisk resurs. De nämner även att kriterierna för
recognition inte uppnås om värderingsosäkerheten är så hög att det resulterar att informationen
inte är relevant (IASB 2015 s. 12–13).
3.3.3 Derecognition
Är en tillgångs värde noll finns det ingen nytta ur en ekonomisk synvinkel att behålla tillgången
och den ska därmed fasas ut ur kretsloppsmodellen (Johansson 2010, s. 462). Detta kan
sannolikt appliceras även på skulder. Detta innebär att derecognition sker när en tillgång (skuld)
inte förväntas generera några framtida ekonomiska fördelar (Johansson 2010, s. 461). Förslaget
som återfinns i ED beträffande derecognition är nytt och har därmed inte omfattats av
föreställningsramen tidigare (IASB 2015, s. 7). Enligt IASB (2015, s. 55) är derecognition
avlägsnandet av delar eller hela en tidigare redovisad skuld från de finansiella rapporterna.
Derecognition av en skuld sker vid tillfället då företaget inte längre har en befintlig förpliktelse
för delar eller för hela den tidigare redovisade skulden.
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3.4 Definition av regel och princip
Hur principer och regler ska hanteras och tillämpas har länge diskuterats. Inom juridiken
definieras en regel som en bestämmelse med två möjligheter. Dessa två möjligheter är att en
handling antingen är tillämpbar eller inte tillämpbar. Detta kan dock vara problematiskt att
avgöra i vissa situationer (Peczenik 1995, s. 450). Principer är, i jämförelse till regler, diffusa i
högre grad, vilket möjliggör att olika tolkningar (Peczenik, Aarnio, & Bergholtz, 1990, s. 81).
Enligt Simmonds och Lindahl (1988, s. 104) används principer som vägledning. Denna
vägledning ger en indikation på hur en situation ska bedömas.
Definitionen av regler och principer är liknande inom den ekonomiska litteraturen och i
juridiken. Det är nivån av precision och hur mycket professionellt omdöme som krävs för ett
beslut som särskiljer regler och principer (Wüstemann & Wüstemann, 2010 s. 15). Skillnaden
mellan regler och principer förtydligar Agoglia, Doupnik och Tsakumis (2011, ss. 749–750)
genom att tillägga att det finns strikta riktlinjer inom regelbaserade standarder. De tydliga
bestämmelserna bidrar till ökad förutsättning för jämförbarhet mellan finansiella rapporter, till
skillnad mot principer. Principer ger färre riktlinjer, vilket öppnar upp för egna tolkningar av
bestämmelserna. Därmed kräver principer ett mer professionellt omdöme. För principer blir det
fler handlingsalternativ och användare får möjlighet att själv bilda sig uppfattning av
situationen (Alexander & Jermakowicz 2006, s. 134).

3.4.1 Redovisning som utgår från principer
En normgivning som är principbaserad ger förhållandevis lite vägledning beträffande hur
principerna ska tillämpas i enskilda situationer. Istället ska professionella tolkningar och
bedömningar användas. Vidare består principbaserade standarder i en större utsträckning av
kvalitativa principer. Regelbaserade standarder har istället ett större fokus på kvantitativa
principer. Då IASB förespråkar en principbaserad normgivning och redovisning, inkluderas
relativt lite vägledning och få exempel på hur standarderna ska tolkas och tillämpas (Marton,
Pettersson, & Lundqvist 2016, s. 7). Enligt Johansson (2010, s. 77) kännetecknas regler som är
principbaserade av att rekvisiten som är av avgörande karaktär, är vaga. Föreställningsramen
som referensram utgår främst från upprättade redovisningskoncept och principer (RiahiBelkaoui 2000, s. 115).
Riahi-Belkaoui (2000, ss. 146–147) menar att en ökning av detaljerade redovisningsstandarder
har ökat regleringen och resulterat i överbelastning av redovisningen. Den bakomliggande
orsaken till utvecklingen är att företagets intressenter, staten och samhället har högre krav på
redovisningen och dess öppenhet.
Om reglerna utgår från principer och därmed blir mer flexibla sätts press på yrkesskickligheten
hos redovisningsprofessionen samt att det ställs högre krav på deras utbildningsbakgrund
(Carmona & Trombetta, 2008, s. 455). Föreligger fler öppna och flexibla regler finns liten
vägledning beträffande hur redovisningen ska ske. Det blir exempelvis viktigare för revisorer
att bilda sig en övergripande bild av företaget för att få en bättre förståelse, då principerna är
breda och öppna för tolkning (Carmona & Trombetta, 2008 ss. 457, 459). Riahi-Belkaoui
(2000, s. 110) menar att det är viktigt att föreställningsramen uppnår en generell acceptans.
Detta kan uppnås genom att användare av finansiella rapporter och intressenter upplever att
deras intressen är uppfyllda. Annars finns risken finns att de inte erkänner föreställningsramen.
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3.5 Intressentteorin
Inom företagsekonomi finns det en växande insikt att intressenter kan ha en påverkan på ett
företags framgång. Detta medförde att metoder utvecklades för att kunna analysera intressenter
och därmed förstå deras inflytande (Reed, Graves, Dandy, Posthumus, Hubacek & Morris 2009
s. 1934). Som ett förslag för organisationers strategiska ledning, utformades intressentteorin på
sent 1900-tal utav Edward R. Freeman. Med tidens gång har denna teori fortsatt att utvecklas
och även ökat i betydelse. Syftet med intressentteorin är att förklara ett företags förhållande till
omvärlden samt dess beteende (Wagner-Mainardes, Alves, & Raposo 2011, s. 229). Den
framgång som skett inom teorin grundar sig i modellens enkelhet (Fassin 2008, s. 879).
Intressenternas engagemang har använts allt oftare av både offentliga och privata
organisationer. Anledningen är att förbättra relationen med externa intressenter, vilket har blivit
en betydelsefull strategi. Inom intressentteorin påvisas det att det är värdefullt att införliva
intressenternas åsikter för att bättre genomföra projekt samt för att förbättra beslutsprocessen.
Det är dessutom framgångsrikt att involvera intressenterna då detta främjar en närmare
koppling mellan organisationen och samhället. Vidare säkerställer de även legitimering av olika
frågor (Kivits 2011, s. 318). Vidare rekommenderar Kivits (2011, s. 329) att en fortlöpande
analys av intressenterna görs då omvärlden är dynamisk och kan ändras snabbt.
Det finns delade åsikter över vad exakt en intressent är och vem som ska anses vara en intressent
(Reed et al. 2009, s. 1934). I ett tidigare skede ansågs aktieägare vara den intressent som
behövdes ta hänsyn till (Wagner-Mainardes et al, 2011, s. 227). Freeman (1984, s. 25) ansåg
att det var fler intressenter som skulle beaktas vid strategiska beslut. Freemans definition av en
intressent är någon individ eller grupp som kan påverkas eller påverka förverkligandet av
organisationens mål. Enligt Kivits (2011, s. 319) är definitionen är sedd ur ett organisatoriskt
perspektiv med syfte att förbättra den strategiska ledningen av organisationen. Många av de
nyare definitionerna baseras på Freemans modell, som särskiljer mellan vilka som blir
påverkade och de som påverkar beslut eller handlingar. Dessa benämns ibland som passiva eller
aktiva aktörer (Reed et al. 2009, s. 1934).
Debatten gällande definitionen av intressenter i litteraturen grundar sig delvis i ett
definitionsproblem vad som utgör en legitim insats (Reed et al. 2009, s. 1934). Tvetydigheten
gällande intressenternas legitimitet yttrar sig i en debatt mellan brett kontra smalt (Friedman &
Miles 2002, s. 2). Donaldson och Preston (1995, s. 86) anser att en användning av en överdriven
bredd för att identifiera intressenter har sin grund i Freemans definition. De som delar den breda
uppfattningen inom litteraturen tilltalas i allmänhet av Freemans definition och att teorin ska
inbegripa så många intressenter som möjligt, detta för att teorin ska vara tillräckligt omfattande
och generaliserbar (Friedman & Miles 2002, s. 2). Emellertid anser Phillips (2003, s. 121) att
en alltför bred definition hotar meningsfullheten av begreppet intressenter.
Vidare menar Phillips (2003, s. 121) att mervärdet av teorin går förlorad om alla skulle vara en
intressent av alla andra. Enligt Mitchell, Agle och Wood (1997, s. 856) finns det ett behov av
att fastställa gränsområden för vilka som ska betraktas som en intressent. Samtidigt menar
Phillips (2003, s. 122) att en smal föreställning resulterar i att de grupper som betraktas som
intressenter endast skulle vara de grupper som har en moralisk skyldighet. Denna föreställning
skulle därmed utelämna strategiska grupper. En teori inom strategisk ledning skulle uppfattas
som ofullständig enligt Phillips (2003, s. 122) om den inte beaktar effekten av starka grupper
som intressenter. Mitchell et al. (1997, s. 857) anser att alla starka grupper är intressenter.
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3.5.1 Intressentmodellen
Freemans intressentmodell används i hög utsträckning, detta tack vare enkelheten i modellen.
Den är baserad på en stor mängd observationer och forskning inom organisationsteori och
företagsstrategi. Tillsammans med omfattande litteratur inom området, konceptualiserade
Freeman sin syn på företaget. Detta i ett nytt och relativt enkelt koncept där intressentmodellen
uttrycks genom en stark visuell sammanställning (Fassin 2009, ss. 113–114). Styrkan Freemans
intressentmodell besitter anses vara det visuella framförandet, vilket är av betydelse för
användarna (Fassin 2008, s. 880). Ramen för intressentmodellen illustrerar ett enkelt visuellt
samband av relationerna mellan olika grupper av intressenter runt om och i företaget (Fassin
2009, s. 114).
Intressentmodellens utformning influerades av den traditionella input-output-modellen av
managerial capitalism där modellen endast innefattar fyra grupper: anställda, leverantörer,
kunder samt aktieägare som förser företaget med basresurser vilka ombildas till tjänster eller
produkter (Fassin 2009, s. 114). Aktieägarperspektivet belyser att det är viktigt att investera i
givande relationer med de som har ett intresse i företaget (Freeman 2004, s. 234). Därmed har,
till ursprungsmodellen, Freeman lagt till fler grupper som påverkas av företagets verksamhet. I
modellen ses företaget som centrum för en serie av tvåvägsrelationer som är beroende av
varandra (Crane & Matten 2004, ss. 50–52). I den ursprungliga modell som Freeman
presenterade ingår elva intressenter på en icke-uttömmande basis där alla intressenter har en
roll i ett företags framgång (Freeman 1984, s. 25). Intressenter som benämns som interna
intressenter är kunder, ägare, anställda och leverantörer. De externa intressenterna utgörs av
konkurrenter, staten, miljöaktivister, konsumentföreträdare, media och särskilda
intressentgrupper (Freeman 1984, ss. 8-22). Freemans intressentmodell illustreras nedan i figur
2.

FIGUR 2: INTRESSENTMODELLEN (FREEMAN 1984, S. 25)
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3.6 Modifierad intressentmodell
I vår studie använder vi oss av en modifierad intressentmodell med utgångspunkt i Freemans
intressentmodell. Vi placerar IASB i centrum och runt om placeras IASB:s intressenter.
Intressentmodellen utgår ifrån de intressentgrupper som lämnat CL på IASB:s ED beträffande
skulders
behandling.
Följande
intressenter
har
identifierats:
normgivare,
redovisningsprofessionen, banker, företag och akademiker. Intressenterna som omfattas av
studien kan påverka eller bli påverkade av IASB:s beslut vilket beskrivs av de dubbelriktade
pilarna i modellen.

FIGUR 3: MODIFIERAD INTRESSENTMODELL
3.6.1 Normgivare
En intressentgrupp som anses viktig för IASB är nationella normgivare då dessa har en
påverkan på utformningen av standarder (Kwok & Sharp 2005, s. 76). IASB har under flera år
haft samarbetsansvar med de nationella normgivarna. Utvecklingen av högkvalitativa globala
standarder hade inte kunnat uppnås utan ett sådant samarbete (Larsson 2007, s. 216). I ett försök
att harmonisera den internationella redovisningen genomför normgivare en komplex process
för att öka jämförbarheten mellan olika länder. Komplexiteten i processen ligger i att
normgivare måste ta hänsyn till de specifika landet för att kunna utforma de landspecifika
standarderna. De vill försöka anpassa de internationella standarderna så att de blir applicerbara
för de specifika landet (Tsipouridou & Spathis 2012, s. 76).
Det finns en viss osäkerhet i att tolka information i finansiella rapporter, vilket blir en faktor
för normgivare att bidra med CL (Jorissen, Lybaert, Orens, & Van Der Tas 2012, s. 699).
Dessutom blir normgivare mer legitima om de deltar och engagerar sig i
normgivningsprocessen för att ta fram nya standarder (Giner & Arce 2012, s. 662).
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3.6.2 Redovisningsprofessionen
Då redovisningsprofessionen har ett stort inflytande på redovisningen och därmed har en
möjlighet att påverka på vilket sätt standarderna kommer att användas. Vilket gör att
redovisningsprofessionen är en viktig intressentgrupp för IASB (Deegan & Unerman 2011, ss.
47–48). Det finns två huvudsakliga skäl till varför redovisningsprofessionens åsikter är av
betydelse. För det första har de den krävda kompetens som krävs för att yttra sig om de olika
förslagen (Durocher & Fortin 2011, s. 29). Det andra huvudskälet är att revisorer är länken
mellan företaget och dess finansiella rapportering. Därav besitter revisorer en position där de
kan avgöra vad som är relevant information (Durocher & Fortin, 2011, s. 30).
Enligt Wyatt (1991, s. 113) är redovisningsprofessionen aktivt engagerade i
normgivningsprocessen då de har förmågan att se brister i standarderna och ge förslag åt vilken
riktning IASB bör gå för att åtgärda dessa brister. Enligt Puro (1984, s. 625) har
redovisningsprofessionen ett egenintresse att påverka IASB. Vidare menar han att
redovisningen blir svårare vid komplicerade standarder, vilket medför att
redovisningsprofessionen kan ta ett högre pris för sina tjänster.
3.6.3 Banker
Banker anses som en viktig intressent av finansiella rapporter och redovisning. Detta då
informationen i de finansiella rapporterna ligger som grund för att kunna bedöma ett företags
kreditrisk (Smith, Brännström, & Jansson 2015, s. 16). Detta påpekas även av IASB. De menar
att långivare är intresserade av den information som assisterar dem i bedömningen av ett
företags förmåga att betala amorteringar och räntor vid förfallodagen (IASB:s
föreställningsram, p. 9c). Vidare används även organisationers redovisning för att hjälpa till att
bedöma om tillräcklig säkerhet för lånet finns (Tagesson & Öhman 2010, s. 16). Banker har en
pessimistisk syn på företag, vilket innebär att de antar att sannolikheten är högre att företaget
inte klarar av sina förpliktelser än något annat scenario (Smith et al. 2015, s. 26).
3.6.4 Företag
Då de finansiella rapporterna grundar sig i siffror från företags verksamheter är företag en viktig
intressentgrupp. Ledningen i företag har ansvaret för företags utformning av finansiella
rapporter. De har ansvaret att den information som finns i dessa rapporter är av värde. Det finns
information utöver detta som kan vara a värde. Denna ytterligare information faller utanför
föreställningsramen och formen för denna information är upp till ledningen att fastställa. Den
information som finns i de finansiella rapporterna baseras dock på information om företagets
finansiella ställning och förändringar i denna ställning samt resultat (IASB:s föreställningsram,
p. 11).
Företag vill generellt kunna behålla sin förmåga och valmöjlighet att själva bedöma vad som
externt ska rapporteras. De vill ha flexibilitet i den finansiella rapporteringen (Kwok & Sharp,
2005, s. 84). Företag kan därmed vara intresserade av att påverka hur IASB utformar
standarderna då de kan öka företagets välfärd. Standarderna kan påverka indirekta faktorer som
exempelvis reglering, skatter, informationskostnader och kompensationsplaner. Vidare kan de
även öka välfärden då värdet på aktierna i företaget kan öka (Watts & Zimmerman 1986, s.
114).
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3.6.5 Akademiker
Till skillnad mot tidigare nämnda intressentgrupper har inte akademiker samma
beroendeförhållande till IASB. Detta innebär att de inte har ett direkt egenintresse att påverka
normgivningsprocessen (Giner & Arce 2012, s. 662). Akademikers åsikter är värdefulla då de
anses vara noga utformade och opartiska. De besitter dessutom ekonomisk kunskap som
åsikterna grundas i. Denna position är unik, då de inte har någon egen vinning hur resultatet
blir (Barth 2007, s. 7). Då akademikers deltagande i normgivningsprocessen anses positiv kan
ett bristande deltagande påverka processens legitimitet negativt. Detta då de andra
intressentgrupper som lämnar CL får ett större inflytande och resultera i politisering i processen
(Larson & Herz 2011, s. 35). Enligt Barth (2000, s. 26) önskas mer CL från akademiker.

3.7 Principal agentteori och positiv redovisningsteori
Principal-agentteorin var till en början utformad för att identifiera kostnader mellan arbetskraft
och ledning inom ekonomi. Teorin är baserad på relationen mellan de två parterna, principal
och agent (Bendickson, Muldoon, Liguori, & Davis 2016, s. 176). Precis som inom den
traditionella ekonomiska teorin utgår principal-agentteorin ifrån antagandet att alla aktörer är
nyttomaximerande och rationella.
Inom principal-agentteorin ligger fokus framförallt på konfliktartade relationer mellan olika
aktörer, exempelvis inom redovisningsområdet. Anledningen till dessa konflikter är att den
redovisningsskyldige, även kallad agenten, försöker öka sin egennytta som ofta är på bekostnad
av redovisningsmottagaren, principalen (Artsberg 2005, s. 84). När en principal ska delge en
agent med en arbetsuppgift uppstår incitamentsproblem. Fördelningen av arbete kan bero på
många olika anledningar, exempelvis när en principal inte har tid eller möjlighet att utföra ett
uppdrag. Till följd av denna fördelning kan agenten erhålla information som inte blir tillgängligt
för principalen (Laffont & Martimort 2002, s. 28). Agenten försöker ofta öka egennyttan genom
att använda en redovisningsmetod som gynnar företaget. Därför kommer principalen anlita en
revisor för att denne ska kunna tillvara principalens intresse (Artsberg 2005, s. 83-85).
En av de viktigaste uppgifterna principalen har är att kontrollera agenten. Detta kan principalen
göra genom redovisningen, vilken ofta granskas av en revisor. Hur stor övervakningsmöjlighet
principalen har beror på hur mycket information denne får tillgång till (Hatch 2002, ss. 366–
369). Håller agenten information för sig själv, uppstår informationsasymmetri (Laffont &
Martimort 2002, s. 28). Informationsasymmetri innebär att parterna inte har komplett
information om varandra. Då de inte har komplett information om varandra kan de inte ta
hänsyn till de konsekvenser som de hade kunnat ta hänsyn till om de hade all information (Hatch
2002, ss. 366–269). Principalen kan uppleva svårigheter att fatta rätt beslut grundat på den
informationen. Detta då principalen inte känner till de prioriteringar som agenten har och agerar
utefter (Hendriksen & Van Breda 1992, s. 73). Anledningen till denna informationsasymmetri
kan bero på att det inte alltid finns ett gemensamt mål och det är vid dessa intressekonflikter
som åtgärder måste tas för att lösa problemet. Principal-agentteorin kopplas ofta till relationen
mellan aktieägare och VD: n. Teorin är allmän vilket gör att den är applicerbar på fler relationer
(Bendickson et al. 2016, ss. 176–177). Problematik kan skapas vid informationsasymmetri,
exempelvis då en företagsledning har mer information än företagets intressenter (Arvidsson
2003, s. 93). Detta kan orsaka problem på den finansiella marknaden. Problem uppstår då
företagens investerare måste basera sina beslut på bristfällig information.
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Watts och Zimmerman (1990, s. 131) utvecklade en teori som kallas positiv redovisningsteori
som är en utveckling av informationsperspektivet. De skapade teorin då de ansåg att det inte
finns någon annan teori som kunde förklara varför företag väljer att använda vissa
redovisningsmetoder före andra (Watts & Zimmerman, 1990, s. 132). Watts och Zimmerman
(1979, s. 276) menar att ledningen i ett företag kommer att välja den redovisningsmetod som
minimerar agentkostnaden. Däremot behandlar inte teorin vilken redovisningsmetod företag
bör välja. Ett perspektiv inom positiv redovisningsteori är det opportunistiska perspektivet,
vilket förklarar att företag väljer redovisningsmetod efter sitt egenintresse. Detta skulle
innebära, enligt det opportunistiska beteendet, att företag väljer den metod som minskar
företagets kostnader, trots att det inte speglar de skulder företaget faktiskt har (Deegan &
Unerman 2011, ss. 273–275).
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4 Empiri
4.1 Inledning
I detta kapitel presenteras studiens empiriska data och resultat från dokumentundersökningen.
Dokumentundersökningen är baserad på intressenters åsikter som lämnats i form av CL med
utgångspunkt i frågorna som återfinns i bilaga 1. En standardiserad sammanställning har gjorts
angående om intressenter har en positiv eller negativ inställning till förslagen beträffande
definition, recognition och derecognition av skuld. Vidare redovisas i varje del mer djupgående
om vad de olika intressenterna valt att kommentera i sina CL beträffande definition, recognition
och derecognition av skuld.

4.2 Intressenternas inställning till förslaget på definitionen av skuld
I tabell 1 presenteras antal intressenter och andelar i procent som är positiva, negativa eller
inte svarat beträffande den föreslagna definitionen av skuld. Tabellen visar även det totala
antalet intressenter som besvarat fråga 3B i sitt CL.3
TABELL 1: INTRESSENTERNAS INSTÄLLNING TILL FÖRSLAGET PÅ DEFINITIONEN AV
SKULD

Förslag i ED på definition av
skuld
Intressent

Positiva

Negativa

Ej svarat

Totalt

Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Antal

Normgivare

21

72%

7

24%

1

3%

29

Redovisningsprofessionen

27

69%

10

26%

2

5%

39

Banker

6

33%

12

67%

0

0%

19

Företag

14

48%

15

52%

0

0%

29

4

44%

5

56%

0

0%

9

72

58%

49

39%

3

2%

125

Akademiker
Totalt

I tabell 1 kan det utläsas att totalt 58 % av intressenterna är positiva till förslaget definition av
skuld. Totalt är det 39 % som är negativa till förslaget och 2 % som inte besvarat denna del.
4.2.1 Normgivare
Av de intressenter som inkluderats i kategorin normgivare har 72 % en positiv inställning till
den föreslagna definitionen av skuld. Ett exempel på en normgivare som är positiv till förslaget
är Association of Chartered Certified Accountants som anser att definitionen av skuld är
tydligare än den tidigare. Däremot anser de att mer material behövs för att stärka definitionen
ytterligare.

3

Se Bilaga 1.
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En normgivare som ställer sig positiv till förslaget är Accounting Standards Board (AcSB).
AcSB är positiva till förslaget då de menar att definitionen bör ha fokus på resursen eller
skyldigheten, snarare än framtida utflöden som förväntas ge ekonomiska fördelar. Flera
normgivare nämner att de instämmer med att förväntat utflöde tagits bort från definitionen.
Detta då det resulterar i att definitionen fokuserar på resursen och resurskapaciteten istället för
framtida förväntningar. Exempel på normgivare som stödjer att förväntat utflöde exkluderats
ur definitionen är New Zealand Accounting Standards Board (NZASB) och Accounting
Standards Board of Japan (ASBJ).
Flera av normgivarna uppskattar att IASB vill avlägsna sannolikhetskriteriet. Även om flera
normgivare har en positiv syn på avlägsnandet av förväntade, finns de även normgivare som
motsätter sig avlägsnandet. De som motsätter sig detta är oroliga att det kan leda till att
upprättare av finansiella rapporter endast tar hänsyn till definitionen av en skuld. Detta utan att
adekvat studera den vägledning som finns rörande recognition. Om hänsyn inte tas till
vägledningen som finns beträffande recognition, kan detta leda till att för många oförutsedda
skulder tas upp som en skuld i balansräkningen.
Även om majoriteten av intressentgruppen normgivare är positiva, är 24 % av normgivarna
negativa till förslaget. De argument och synpunkter som tas upp till varför de är negativa till
förslaget är exempelvis att de inte tycker att det finns ett behov av att revidera definitionen av
skuld. Exempelvis ser Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) inte samma problem som
IASB nämner i ED. De anser dessutom att det nya förslaget inte skiljer sig avsevärt från den
befintliga definitionen. Förslaget ifrågasätts dessutom av Chartered Accountants of Australia
& New Zealand (CA ANZ) som anser att det inte finns ett åtagande att hantera eventuella
avvikelser från definitionen.
En åsikt som påpekar bristerna i det nya förslaget tas upp av The Norwegian Accounting
Standards Board (NASB). De anser att IASB ännu inte formulerat en korrekt definition av
skuld. Deras åsikt är att de grundläggande elementen och deras definitioner är av hög betydelse.
De bör därmed vara starka, korrekta och så specificerade som möjligt. NASB anser att
definition av skuld hade gjort sig bättre med en mer symmetrisk och kortare definition för att
lämna mer detaljerade kriterier i individuella standarder. Dessa kriterier hade även kunnat
inkluderas i kriterierna för recognition och derecognition. Flera av de normgivare som är
negativa till förslaget, exempelvis FAR, tar upp att de anser att det är viktigt att definition och
recognition är symmetriska.
Inom vissa organisationer finns det delade åsikter beträffande förslaget. Exempel på
organisation med delade åsikter är Polish Accounting Standards Committee (PASC).
Emellertid är den större delen av medlemmarna positiva till den föreslagna definitionen. Dessa
medlemmar delar IASB:s syn att den underliggande karaktären av en skuld är en förpliktelse,
istället för ett förväntat utflöde av ekonomiska fördelar. Samtidigt anser ett mindre antal av
PASC:s medlemmar att det är nödvändigt att definitionen inkluderar ekonomisk fördel.
4.2.2 Redovisningsprofessionen
Inom intressentgruppen redovisningsprofessionen är det 69 % som är positiva till förslaget
gällande definitionen av skuld. De som är positiva till förslaget i redovisningsprofessionen
anser att förslaget på definition av skuld är mer koncist än den tidigare definitionen. Exempel
på intressenter inom redovisningsprofessionen som delar denna åsikt är Certified Public
Accountants in Ireland (CPA Ireland) och European Financial Reporting Advisory Group
(EFRAG).
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En generell åsikt är att den föreslagna definitionen är lättare att förstå än den befintliga. EFRAG
är en respondent som instämmer med detta. Emellertid anser EFRAG att det bör förtydligas i
föreställningsramen att definitionen av en skuld i själva verket är definitionen av företagets
skuld. Även om den största delen av redovisningsprofessionen är positiva till förslaget anser
exempelvis KPMG att definitionen inte är tillräckligt utvecklad och att ytterligare arbete krävs.
Konceptet ingen praktisk möjlighet att undvika är ett exempel på en del av förslaget som
behöver utvecklas enligt KPMG. Detta med motiveringen att de två olika komponenterna: ingen
praktisk möjlighet att undvika och inträffande händelser har olika fokus i den föreslagna
definitionen. Fokus ligger dels på framtiden och dels på det förflutna.
Australasian Council of Auditors-General (ACAG) är positivt inställda till att
sannolikhetskriteriet avlägsnas och anser ordet förväntade bör avlägsnas från definitionen då
det inte känns nödvändigt. Denna åsikt delas dock inte av alla, exempelvis European Federation
of Accountants and Auditors for SME:s är negativa till avlägsnandet. De vill behålla förväntade
utflöden i definitionen.
Institute of Chartered Accountants of Pakistan (ICAP) är negativa till förslaget då de hade
önskat en tydlig förklaring i föreställningsramen när en skuld existerar. Vidare anser ICAP att
det bör anges när recognition och derecognition bör ske samt hur skulder ska värderas i
definitionen. En anledning till att redovisningsprofessionen The Federation of European
Accountants (FEE) är negativ till förslaget är att det i standarder används en annan definition
av skuld än den i ED. Detta kan resultera i ett inkonsekvent användande av föreställningsramen
när den blivit reviderad. Ytterligare kritik mot förslaget är att det i ED nämns att när en enhet
har en skuld så måste en annan enhet ha en tillgång.
Även om IASB har lagt fram förslaget för att bredda definitionen, så anser The Institute of
Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) att förslaget på definitionen av skuld
är för smal. ICAEW menar att om definitionen är för strikt finns det risk för att den tolkas på
olika sätt och att objekt som anses som skulder inte skulle tas upp som en skuld. Det finns även
en oro att om definitionen av skuld blir som förslaget, skulle recognition av väsentliga kostnader
i relevant redovisningsperiod inte ske.
Definitionen av skuld hänvisar till att en skuld är en följd av inträffade händelser. Vissa i
redovisningsprofessionen motsätter sig detta då det redan sägs att ett företag har en befintlig
förpliktelse att överföra en ekonomisk resurs (EFRAG). Följaktligen anser de att inträffande
händelser i definitionen blir överflödigt. Institute of Certified Public Accountants of Kenya
anser dock att om huvudfrasen inträffade händelser behålls, tycker de att ordet befintlig bör tas
bort då detta är underförstått. Motiveringen är att det är ett resultat av inträffade händelser som
avgör om en skuld är befintlig. Behålls ordet kan det skapa förvirring. Även om andra i
redovisningsprofessionen vill exkludera ord eller fraser ur definitionen anser
PricewaterhouseCoopers (PwC) att de tre aspekterna av definitionen: befintlig förpliktelse,
inträffade händelser och överföring av en ekonomisk resurs inte är tillräckligt tydliga i
föreställningsramen. Vidare anser de att det bör vidareutvecklas hur dessa delar i definitionen
ska appliceras samt om de ska appliceras individuellt eller i kombination med varandra.
4.2.3 Banker
I intressentgruppen banker är en större andel negativ till förslaget på definition av skuld. Hela
67 % motsätter sig förslaget. European Association of Co-operative Banks (EACB) är orolig
att den nya definitionen av skuld ska resultera i en missledande ekonomisk tillämpning.
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En oro som flertalet banker delar rör ingen praktisk möjlighet att undvika överföring. Australia
and New Zealand Banking Group (ANZ) och EACB misstänker att termen praktisk möjlighet
kan öppna upp möjligheter för egna tolkningar. Detta i sin tur äventyrar användbarheten av
definitionen. Vidare anser Deutsche Bank att det behövs mer specifik vägledning i definitionen
och att fördelar måste vägas mot nackdelar. International Swaps and Derivatives Association
(ISDA) anser att det finns fler nackdelar än fördelar med att revidera definitionen av skuld utan
att först undersöka vilken påverkan den nya definitionen kan få. De anser därmed att det inte
finns ett behov av att revidera definitionen. German Savings Banks Association (DSGV) anser
att vid en ny definition av skuld ska förslaget först testas för att se vilka effekter som efterföljer,
innan definitionen ändras och inkluderas i föreställningsramen. French Banking och BNP
Paribas Federation anser att definitionen på skuld inte bör ändras. De anser att det är för tidigt
att ändra på den befintliga definitionen utan att ha undersökt och identifierat potentiella problem
som kan uppstå. De ställer sig även frågande till vilka konsekvenser den föreslagna definitionen
kan få, speciellt i kombination med kriterierna för recognition. Enligt Crédit Agricole Group
kan avlägsnandet av sannolikhetskriteriet från definitionen medföra oförutsägbara
konsekvenser för recognition av skulder. Innan det nya förslaget anser French Banking att IASB
har lagt för mycket fokus på företagets befintliga förpliktelser till följd av inträffade händelser
och stödjer därmed att IASB avlägsnar sannolikhetskriteriet. Canadian Bankers Association
(CBA), BCBS och BNP Paribas är dock exempel på banker som uttrycker en oro gällande
avlägsnandet av sannolikhetskriteriet. Vidare anser de att definitionen bör testats under olika
omständigheter innan något fastställs.
Deutsche Bank ifrågasätter hur tydligt förslaget på definition av skuld är. Även hur detta
påverkar hanteringen av den nya definitionen i jämförelse med den befintliga. Enligt Deutsche
Bank skulle förändringen gå emot alla existerande standarder och praxis för industrisektorer.
Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) hade uppskattat om föreställningsramen
innehållit mer information om hur den föreslagna definitionen kan vara konsekvent med olika
redovisningspraxis som för närvarande finns inom ett antal områden.
Institute of International Finance (IIF) och ISDA anser att problemet med att definitionen av en
skuld är befintlig förpliktelse och att företaget inte har möjlighet att undvika överföringen. Det
är underförstått att definitionen av skuld bör bedömas med hänsyn till två villkor ingen praktisk
möjlighet att undvika och att en skyldighet uppstått från inträffade händelser. Det finns dock
situationer där det är svårt att avgöra om en händelse har inträffat eller inte. Därför anser IIF att
det är viktigt att testa en ny definition innan den tidigare ersätts. DSGV önskar en definition
som är tydligare och mer preciserad och att tydliga exempel ges på vad som menas med
ekonomiska konsekvenser som är signifikant mer gynnsamma än överföringen själv.
4.2.4 Företag
I intressentgruppen företag är det 48 % som är positiva till förslaget på definitionen av skuld
och 52 % är negativa. I denna intressentgrupp är det en jämnare fördelning mellan dem som
ställer sig positiva respektive negativa. Alla respondenter i denna intressentgrupp har dessutom
lämnat ett CL som besvarat frågan beträffande förslaget på definition av skuld. European
Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) är positiva till förslaget och anser att
den föreslagna definitionen av en skuld är mer förståelig än den befintliga. German Insurance
Association (GDV) anser att förslaget på definitionen verkar vara mer koncis och bestämd.
Quoted Companies Alliance (QCA) anser emellertid att det krävs ytterligare arbete med
definitionen för att den ska utgöra en lämplig grund för föreställningsramen.
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Huawei Global Finance är positiva till förslaget på definitionen av skuld och håller med IASB
att definitionen inte behöver innehålla förväntas att resultera i ett utflöde av ekonomiska
fördelar för att vara sannolik. För framtida redovisningsstandarder anser de dock att dessa bör
omfattas av fler skyddsåtgärder än vad som finns i nuläget. Detta gäller försiktighet, relevans
och värderingsoklarheter. Skyddsåtgärderna behövs för att försäkra sig om att skulder som
medför irrelevant information åt intressenterna inte heller redovisas.
Repsol anser att samspelet mellan förslaget på definition och kriterierna för recognition bör
vara tillräckligt genomarbetade. Detta för att undvika recognition av skulder med låg
sannolikhet som inte ger relevant och användbar information. Unilever tror inte att denna
korrigering gör definitionen mer användbar för användare av finansiella rapporter. Acteo,
Association Francaise pour les Enfants Precoces (AFEP) och Movement of the Enterprises of
France (MEDEF) tror att kombinationen av den nya definitionen tillsammans med de nya
kriterierna för recognition resulterar i att möjligheten för recognition av skulder ökar avsevärt.
På grund av det sistnämnda är de endast positiva till den föreslagna definitionen för skuld om
sannolikhetskriteriet för recognition upprätthålls i föreställningsramen och inte behandlas på
standardnivå. BlackRock anser att sannolikhetskriteriet bör vara kvar i definitionen som ett
kriterium för att redovisa en skuld. Detta då BlackRock tror att avlägsnandet av
sannolikhetskriteriet kan medföra en spridning av poster som rapporteras, vilket kan skapa
oreda i de finansiella rapporterna och på så vis försvåra begripligheten. Avlägsnandet av
sannolikheten för ett in- eller utflöde av ekonomiska fördelar i definitionen är inget som British
Petroleum (BP) stödjer. BP ifrågasätter avlägsnandet av förväntad från definitionen och föreslår
istället att begreppet ersätts med att ha potential att producera. Denna åsikt motiverar de med
att definitionen i förslaget inte kommer att resultera i att definitionen blir bredare än den
befintliga. I kontrast till detta anser British American Tobacco (BAT) och British
Telecommunications att förslaget på definitionen medför att definitionen blir för bred, vilket
kommer att leda till mindre användningsbar information. BusinessEurope anser att i samband
med ett tillagt förtydligande så breddas utbudet av kvalificerade poster. Detta medför onödigt
arbete för att försöka identifiera omständigheterna som skulle resultera i en överföring av
resurser.
4.2.5 Akademiker
Akademiker är den intressentgrupp med minst antal svarande respondenter. I denna
intressentgrupp svarade emellertid alla på frågan gällande förslaget på en ny definition av skuld.
Av de svarande respondenterna har 44 % en positiv inställning till förslaget och 56 % har en
negativ inställning. University of Brasilia (UnB) är en av de akademiker som är positiva till
förslaget på en ny definition av skuld. De menar att det inte finns någon mening med att använda
information som är obefintlig för att empiriskt stödja förväntade in- eller utflöden.
Alla akademiker har dock inte samma positiva inställning till förslaget på en ny definition av
skuld. University of Technology Sydney (UTS) anser att definitionen inte är färdigutvecklad
och ifrågasätter hur den föreslagna definitionen kan vara relevant för olika typer av användare
av finansiella rapporter. Vrije Universiteit Amsterdam (VU) förstår att IASB vill hantera
sannolikhetskriteriet i kapitlet för recognition, istället för att inkludera det i definitionen av
skuld. Trots detta anser VU att den föreslagna definitionen kommer att medföra breddning i
omfattningen av godtagbara skulder. Den formulering som används för definitionen i förslaget
tolkas som att skulder ska ingå i balansräkningen, trots att ingen sannolikhet finns för ett utflöde
av ekonomiska fördelar.
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VU uttrycker en stark oro gällande förslaget och föredrar att definitionen inte ändras. Columbia
Business School hade också föredragit att definitionen inte ändras, då de anser att förslaget på
den nya definitionen av skuld i nuläget är i början av utvecklingen och behöver vidareutvecklas.
University of Melbourne stödjer inte bibehållandet av den vaga idén om konstruktiva
förpliktelser. Deras uppfattning är att det krävs ett mer omfattande arbete kring konsekvenserna
av definitionen innan en ändring kan ske. Vidare accepterar de inte detta som en fråga på
standardnivå då de principer som är inblandade mycket väl kan behöva stöd från
föreställningsramen.

4.3 Intressenternas inställning till förslaget på recognition
I tabell 2 visas antal intressenter och procentandel som beträffande recognition besvarat om de
är positiva eller negativa till förslaget. Hur många av intressenterna som valt att inte besvara
just denna fråga inkluderas även i tabellen. Det är fråga 6 i ED och i intressenternas CL som
berör recognition.4
TABELL 2: INTRESSENTERNAS INSTÄLLNING TILL RECOGNITION

Förslag i ED beträffande
recognition
Intressent

Positiva
Antal

Negativa

Procent Antal

Procent

Ej svarat

Totalt

Antal Procent

Antal

Normgivare

23

79%

5

17%

1

3%

29

Redovisningsprofessionen

27

69%

10

26%

2

5%

39

Banker

5

26%

8

42%

6

32%

19

Företag

14

48%

10

34%

5

17%

29

5

56%

2

22%

2

22%

9

74

59%

35

28%

16

13%

125

Akademiker
Totalt

I tabell 2 kan det utläsas att totalt 59 % av intressenterna är positiva till det nya förslaget på
recognition. Totalt är det 28 % av intressenterna som är negativt inställda och 13 % har inte
besvarat fråga 6.
4.3.1 Normgivare
Av tabell 2 framgår att 79 % av intressentgruppen normgivare är positiva till förslaget
beträffande recognition. Federation of Accounting Professions (FAP) och NZASB anser att
kriterierna för recognition omfattar de viktigaste principerna som relevans, korrekt bild samt
kostnadsnyttobegränsning. Vidare stödjs förslaget av AcSB då tillförlitlighet samt sannolikhet
tas bort från kriteriet.

4

Se Bilaga 1.
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Av normgivare är det 13 % som är negativa till förslaget. Vidare följer förslag eller åsikter som
belysts av de som är negativa, men även från de som är positivt inställda till förslaget. FAP,
AFRAC och Korea Accounting Standards Board (KASB) anser att ytterligare vägledning
behövs för att kunna göra kvalificerade bedömningar beträffande recognition eftersom inga
praktiska riktlinjer behandlas. The South African Institute of Chartered Accountants, KASB
och FAR anser att föreställningsramen inte innehåller tillräcklig begreppsmässig grund
gällande recognition för att kunna utveckla standarder i framtiden. Hong Kong Institute of
Certified Public Accountants (HKICPA), Asian-Oceanian Standard-Setters Group (AOSSG)
och FAR anser att kriterierna för recognition ska behandlas på standardnivå istället för i
föreställningsramen.
Autorite des Normes Comptables (ANC), Australian Accounting Standards Board (AASB),
ASBJ, FAR och Organismo Italiano di Contabilitàs är exempel på normgivare som är
bekymrade över att sannolikhetskriteriet avlägsnas. Exempelvis China Accounting Standards
Committee (CASC) menar att avlägsnandet av sannolikhetskriteriet kommer att leda till
värderingsproblem då större vikt kommer ligga på värderingen. Normgivare lyfter problem
beträffande tolkningen av låg sannolikhet och mycket låg sannolikhet. AASB är bekymrade då
låg sannolikhet är ett subjektivt begrepp och öppet för tolkning. CASC anser att
föreställningsramen dessutom bör klargöra om recognition av en skuld med låg sannolikhet för
framtida utflöden ska ske i finansiella uttalanden. Dessutom bör föreställningsramen behandla
vägledning angående hur låg sannolikhet och mycket låg sannolikhet bör identifieras samt
särskiljas.
Problem lyfts även rörande osäkerhet vid värdering samt osäkerhet om en skulds existens.
CASC, KASB och AcSB anser att detta bör utvecklas och att det bör finnas mer vägledning i
föreställningsramen. Exempelvis är kraven beträffande osäkerhet om en skulds existens inte
tydliga vilket gör det problematiskt att bestämma om recognition av skulden bör ske eller inte.
NASB och AASB är oroande att de nya kriterierna för recognition kommer resultera i att
recognition inte genomförs på objekt med hög osäkerhet vid värderingen. AASB anser inte att
en hög osäkerhet vid värdering enbart kan ligga till grund för att undvika recognition. De anser
att detta kan leda till en argumentation emot recognition av vissa skulder. AcSB anser att
recognition ska ske av alla objekt som möter kriterierna för definition av en skuld. För att
definitionen av skuld ska vara meningsfull anser de därför att det måste de finnas en presumtion
att recognition av skulder ska ske av alla objekt som uppfyller definitionen.
PASC, AASB, Malaysian Accounting Standards Board (MASB) och AOSSG anser att
bedömningen av kostnadsnyttan bör övervägas. En oro finns att den används som ett kriterium
för recognition. Exempelvis anser AOSSG att recognition i sig aldrig kan vara för kostsamt om
värderingen bortses. AASB och MASB anser att detta kriteriet kan leda till att upprättare
misslyckas med recognition av skulder på grund av deras bedömning rörande detta kriteriet.
Det bör därför tydliggöras att kriteriet inte utgör en möjlighet för upprättare att undvika
recognition av ett objekt utan att ta hänsyn till korrekt bild eller relevans. MASB föreslår
därmed att IASB bör bidra med ytterligare förklaringar beträffande kostnadsbegränsningskriteriet och hur det kan appliceras utav andra än IASB själva.
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4.3.2 Redovisningsprofessionen
I tabell 2 går det att utläsa att 69 % av redovisningsprofessionen är positiva till förslaget
beträffande recognition. Kriterierna för recognition anses vara en uppdatering av den nuvarande
terminologin. National Institute of Public Accountants of Colombia (INCP) menar att detta är
fallet då förslaget belyser koncept som bidrar till harmonisering och behandlar ekonomiska
fakta som relevans, värderingsosäkerhet, osäkerhet om existens samt korrekt bild. ACAG är ett
exempel på en i redovisningsprofessionen som anser att mer vägledning ges i ED, jämfört med
nuvarande föreställningsram. Vidare anser ACAG att kriterierna beträffande korrekt bild,
relevans och tillvägagångssättet är begreppsmässigt överlägset. De tror att detta kommer kunna
täcka delar som är av varierande karaktär. FEE anser att det nya förslaget är mer lättförståeligt
och lättare att tillämpa. FFE stödjer dessutom att IASB kopplar kriterierna för recognition till
kvalitativa egenskaper och därmed tar bort sannolikhetskriteriet.
I tabell 2 går det att utläsa att 26 % av redovisningsprofessionen är negativa till förslaget.
EFRAG och RSM International (RSM) är oroade att de riktlinjer som IASB föreslår är
otillräckliga för att kunna säkerställa ett konsekvent upprättande av standarder i framtiden. Det
finns därmed områden som skulle kunna förbättras. Flera i redovisningsprofessionen anser att
vägledningen beträffande en skulds existens, värderingsosäkerhet och hur den ska hanteras är
otydliga i föreställningsramen. I ED föreslås det att en skuld ska bestämmas om den möter
definitionen innan denne möter kriteriet för recognition. Exempelvis om det råder osäkerhet om
en skuld existerar, med hänsyn till relevans, så ska inte recognition av skulden ske. Korean
Institute of Certified Public Accountants (KICPA) menar att om en skuld uppfyller definitionen
samtidigt som en osäkerhet beträffande existens föreligger, så kan tvivel uppstå om det var rätt
att bedöma den som en skuld i första hand. Därmed föreslår KICPA att osäkerhet bör
förtydligas för att undvika en konflikt mellan olika bedömningsgrunder.
PwC håller inte med om vad som sägs om att en hög värderingsosäkerhet kan leda till att en
skuld inte ska genomgå recognition då informationen kan vara irrelevant. Anledningen till detta
är att de anser att värderingsosäkerhet inte påverkar relevansen. FEE hade gärna sett att IASB
bidragit med förtydliganden kring hur det avgörande beslutet bör tas på standardnivå. Då vissa
transaktioner, med hänsyn till osäkerhet gällande existens, ska hanteras på olika sätt. FEE anser
att IASB använder två termer som de inte definierar: låg sannolikhet och mycket låg
sannolikhet. Följaktligen önskar de att dessa termer utvecklas. Det är flera intressenter i
redovisningsprofessionen som lyfter att mer praktisk vägledning behövs beträffande osäkerhet
vid existens, låg sannolikhet för utflöde som inte skulle leda till relevant information och hur
detta påverkar recognition. EFRAG, The Danish Accounting Standards Committee (DASC)
och KICPA anser att detta inte behandlades i föreställningsramen. DASC anser att dessa
osäkerheter är så pass kritiska att recognition av ett objekt varken skulle ge en korrekt bild eller
vara relevant. Till följd av detta anser EFRAG att framtida standarder kan försämras.
Chamber of public accountants in Germany (WPK), ACAG, INCP och EFRAG ställer sig
frågande till kriteriet beträffande kostnadsnyttobegränsning. WPK anser att det kan vara svårt
att implementera kriteriet i praktiken. Speciellt när det gäller fördelarna av att tillhandahålla
informationen då detta inte är ett tillförlitligt mått. Detta anser ACAG och INCP hade kunnat
användas som en mekanism av upprättare för att undvika recognition, vilket skulle resultera i
utmaningar för revisorerna. ACAG, EFRAG, ICAP, The Institute of Public Accountants och
PwC är exempel på respondenter som har åsikten att kostnadsnyttobegränsningen är en generell
begränsning av finansiell rapportering.
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Den bör därmed inte ingå som ett kriterium för recognition. De anser att det ger intrycket av att
de inte gäller om det inte specifikt nämns. PwC anser dessutom att det bör tydliggöras att det
är IASB som bör bedöma huruvida kostnaden är för hög för recognition av en skuld.
4.3.3 Banker
Inom intressentgruppen banker går det ur tabell 2 att utläsa att 26 % är positiva till IASB:s
förslag beträffande kriterierna för recognition. Hong Kong Association of Banks (HKAB), BNP
PARIBAS och European Banking Authority (EBA) är några av de banker som är positiva till
förslaget. De anser, likt IASB, att recognition bör behandla de kvalitativa egenskaperna som
relevans, korrekt bild och kostnadsnyttobedömning. EBA anser även att IASB förtydligat
recognition i ED.
Totalt är det 42 % av intressentgruppen banker som är negativa till förslaget och hela 32 % har
inte besvarat frågan beträffande recognition. Anledningen till att ANZ och BNP PARIBAS är
negativa är att hänvisningar, som görs i föreställningsramen, till låg eller mycket låg sannolikhet
inte anses vara till hjälp begreppsmässigt. Vidare görs förslag till ändringar av både de som är
positiva och negativa till förslaget. Exempelvis anser EBA att ytterligare hjälp avseende olika
bedömningar bör inbegripas i recognition, då det föreslås att sannolikhetskriteriet avskaffas.
DSGV anser däremot att sannolikheten för ett inflöde eller utflöde av ekonomiska fördelar bör
bibehållas som ett kriterium för recognition. Detta då de anser att sannolikhetskriteriet är ett
praktiskt kriterium vid recognition för att kunna bedöma de poster som är svåra att identifiera
och värdera.
Japanese Bankers Association (JBA) är negativa till den föreslagna metoden för recognition.
Detta motiverar JBA med att onödigt mycket skulder eventuellt kan genomgå recognition, trots
att detta inte ger användbar information i förhållande till den aktuella finansiella informationen.
Vidare anser JBA att detta tillvägagångssätt kan resultera i olämpliga offentliggöranden i
finansiella rapporter.
HKAB anser att IASB behöver vidareutveckla vägledningen beträffande värderingsosäkerheten
kopplat till relevans. Även International Organization of Securities Commissions (IOSCO) ser
en problematik i föreställningsramens vägledning gällande relevans, då denna verkar indikera
att inte alla skulder ska tas hänsyn till. SIX Swiss Exchange påpekar att de inte anser att en
högre osäkerhet vid värdering resulterar i mindre relevant information. De anser att det tvärtom,
kan resultera i väsentlig information.
4.3.4 Företag
Inom intressentgruppen företag går det från tabell 2 att utläsa att 48 % är positiva till IASB:s
förslag beträffande kriterierna för recognition. Repsol som är positiva till förslaget anser att
beslut rörande recognition ska lämnas och hanteras på standardnivå istället för i
föreställningsramen. Association for Financial Markets in Europe (AFME), BP och Telefónica
stödjer tillvägagångssättet för recognition. AMFE anser att de går att se hur föreställningsramen
kan fungera som stöd för IASB i deras arbete att utveckla framtida standarder. Telefónica är
positiva till att företag ska redovisa en skuld om recognition av den skulden ger användare av
finansiella rapporter relevant information och en korrekt bild av skulden.
Totalt är det 34 % av företagen som är negativa till förslaget och 17 % har inte besvarat frågan
beträffande recognition. Vidare ges förslag till en förbättrad föreställningsram av både de som
är positiva respektive negativa till förslaget.
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Acteo, AFEP, MEDEF, GDV, BusinessEurope och Siemens anser att kapitlet som behandlar
recognition innehåller bristande vägledning. Siemens anser att kriterierna för recognition inte
medför ytterligare vägledning än definitionen av skuld. Vidare anser Acteo, AFEP och MEDEF
att de grundläggande kvalitativa egenskaperna som relevans och tillförlitlighet är riktlinjer och
inte kriterier för recognition. Enligt deras mening bidrar ED med ett antagande att alla
existerande skulder ska tas upp. Detta om det inte kan påvisas att recognition skapar irrelevant
information åt intressenter, inte återger en korrekt bild av skulden eller till en kostnad som
överstiger fördelarna med att delge denna information. Repsol anser att det i den reviderade
föreställningsramen tydligare ska anges att en skuld inte ska tas upp vid existensosäkerhet eller
värderingosäkerhet, då recognition i dessa fall kan resultera i irrelevant information.
EIOPA uttrycker en oro över att de generella principerna för recognition i ED kan resultera i
att objekt tas upp oftare än de gjort hittills. Detta gäller i de fall där skuld inte specifikt
behandlas i en standard. Termer såsom osäker, hög grad av osäkerhet, låg sannolikhet, mycket
låg sannolikhet diskuteras i ED som faktorer som skulle kunna motivera att recognition skulle
vara olämpligt. BusinessEurope anser att om det inte finns en tydlig definition av dessa
subjektiva termer kommer dessa kräva egna bedömningar. Genom att behålla vissa kriterier,
som sannolikhetskriteriet, skulle detta bidra till kriterierna blir mer konkreta och operativa.
American Gas Association (AGA), Edison Electric Institute (EEI), National Association of
Water Companies (NAWC), BAT, Shell International, International Business Machines (IBM)
och Siemens är företag som anmärkt på avlägsnandet av sannolikhetskriteriet.
AGA, EEI och NAWC anser att förslaget inte är tillräckligt strikt vilket kan tillåta upprättare
av finansiella rapporter själva bedöma om recognition är passande. Telefónica anser att detta i
längden resulterar i handlingsfrihet för upprättare av finansiella rapporter. Vidare anser de
därför att enhetliga och jämförbara skulder mellan olika enheter försvåras. Siemens anser
därmed att IASB behöver utveckla mer konkreta principer för att garantera en konsekvent
tillämpning och för att ge användbar vägledning för upprättare.
4.3.5 Akademiker
Inom intressentgruppen akademiker går det att utläsa från tabell 2 att 56 % är positiva till
IASB:s förslag beträffande recognition. Totalt är det 22 % av akademikerna som är negativa
till förslaget och tillika 22 % som inte har besvarat frågan beträffande recognition.
Göteborgs Universitet anser att de kriterier som är föreslagna för recognition är positiva då de
ökar ett konsekvent användande. Vidare anser de att kriterierna är mer i linje med det
övergripande målet att uppnå en relevant och korrekt återgiven redovisning. Göteborgs
Universitet ser även positivt på att kriterierna för tillförlitlighet och sannolikhet avlägsnas.
Vidare är de även positiva till att det nya förslaget fokuserar på resultatet och effekten av
recognition. VU å andra sidan anser att det är oroväckande att kriterierna sannolikhet och
tillförlitlighet för värdering exkluderas, då de anser att dessa kriterier visat sig vara effektiva i
praktiken. Group of Brazilian Academics tycker det är positivt att kriterierna för recognition
baseras på de grundläggande kvalitativa egenskaperna relevans och korrekt bild.
Columbia Business School anser att recognition är det stora problemet i föreställningsramen.
Denna respondent anser att problemet är osäkerhet och hur denna osäkerhet ska behandlas.
Föreställningsramen behandlar problemet, men den föreslagna lösningen anses vara bristfällig.
Columbia Business School tror att matchningsprincipen kan avhjälpa detta problem.
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Trots att Group of Brazilian Academics är positiva till förslaget anser de att kriterierna för
recognition bör förtydligas. De anser dock att illustrativa exempel, undantag och vägledning
bör återges i standarder och inte i föreställningsramen.

4.4 Intressenternas inställning till förslaget på derecognition
I tabell 3 visas antal intressenter och procentandel som besvarat frågan gällande derecognition.
Vidare visas hur stor andel som är positiva respektive negativa till förslaget samt hur många av
intressenterna som valt att inte besvara just denna fråga. Det är fråga 7 i ED respektive CL som
berör derecognition.5
TABELL 3: INTRESSENTERNAS INSTÄLLNING TILL DERECOGNITION

Förslag i ED beträffande
derecognition
Intressent

Positiva

Negativa

Ej svarat

Totalt

Antal

Procent

Antal

Procent

Antal

Procent

Normgivare

24

83%

3

10%

2

7%

29

Redovisningsprofessionen

28

72%

8

21%

3

8%

39

Banker

7

37%

2

11%

10

53%

19

Företag

14

48%

4

14%

11

38%

29

3

33%

1

11%

5

56%

9

74

59%

18

14%

31

25%

125

Akademiker
Totalt

Antal

I tabell 3 går det att utläsa att totalt 59 % av intressenterna är positiva till förslaget beträffande
derecognition. Vidare är 14 % negativa och hela 25 % har valt att inte svara på denna fråga.
4.4.1 Normgivare
Inom intressentgruppen normgivare går det från tabell 3 att utläsa att hela 83 % är positiva till
IASB:s förslag beträffande derecognition. Totalt är det 10 % som är negativa till förslaget och
7 % har inte besvarat frågan beträffande derecognition. AOSSG välkomnar att derecognition
introduceras i föreställningsramen. Trots att en stor del av normgivarna är positiva till förslaget
har kommentarer lämnats på förbättringar. AOSSG anser att IASB endast ger en beskrivning
på hur derecognition kan förklaras, istället för att tillhandahålla kriterier som går att använda
som bedömningsunderlag för hur derecognition bör fastställas. Följaktligen undrar de därmed
hur IASB i framtiden ska kunna utveckla konsekventa standarder och principer baserat på detta
underlag.
Flertalet normgivare har valt att kommentera de två olika metoder som nämns i ED i samband
med derecognition. Dessa metoder är kontrollmetoden och risk och belöningsmetoden.

5

Se Bilaga 1.
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KASB, Group of Latin American Accounting Standard Setters, Brazilian Committee for
Accounting Pronouncements (CPC) och ASBJ anser att riktlinjerna som nämns kopplat till
dessa metoder inte förklaras. De hade önskat att ytterligare vägledning ges av dessa två
metoder. KASB och CPC saknar, utöver en beskrivning av metoderna, vägledning beträffande
vilken metod som är det lämpligaste valet och vad det valet bör grundas på. Vidare anser ANC
att det ska specificeras när den ena metoden ska väljas över den andra.
AcSB anser däremot att kriterierna för derecognition lämpligen bör fokusera på en metod, där
de föreslår kontrollmetoden. AcSB motiverar denna åsikt med att de anser att kontrollmetoden
är symmetrisk med definitionen. Till skillnad mot exempelvis ASBJ, CPC, KASB, AcSB och
ANC anser Accounting Standards Council Singapore att IASB har gjort rätt i att inte förespråka
antingen kontrollmetoden eller risk och belöningsmetoden vid derecognition. ANC anser
däremot att en tydligare distinktion mellan kontroll och risk och belöning bör göras, eftersom
kontroll är en term som används i standarderna vilket gör att termen uttryckligen bör nämnas i
föreställningsramen.
CA ANZ, KASB, AASB, HKICPA, NZASB och NRS tycker att derecognition hade kunnat
tydliggöras. Vidare anser de att derecognition ska spegla kriterierna för recognition för ett
enhetligare och förenklat ramverk. Om detta inte görs rekommenderar AASB att det bör anges
att derecognition görs när en enhet inte längre uppfyller kriterierna för recognition. AASB
ifrågasätter huruvida föreställningsramen bör inbegripa riktlinjer för derecognition
överhuvudtaget. Indonesian Financial Accounting Standards Boards (DSAK IAI) åsikt är att
förslaget på derecognition endast belyser en aspekt, vilket är korrekt bild och omfattar inte
relevant information. Detta diskuterats i förslaget beträffande recognition där både korrekt bild
och relevant information presenteras. Därmed föreslår DSAK IAI att IASB återupptar en
diskussion beträffande relevant information och dess användbarhet i avsnittet för derecognition.
NZASB, MASB och AOSSG anser, som andra intressenter även påpekat, att det i
föreställningsramen ska anges tydligare principer. Detta för att kunna urskilja omständigheter
då full eller partiell derecognition ska tillämpas och när det ena bör väljas före det andra. MASB
anser att i situationer för partiell derecognition är det viktigt att skilja på om delen som behålls
betraktas som en ny skuld eller en del av den gamla skulden.
4.4.2 Redovisningsprofessionen
Inom intressentgruppen redovisningsprofessionen går det att utläsa från tabell 3 att totalt 72 %
är positiva till IASB:s förslag beträffande derecognition. Totalt är det 21 % som är negativa till
förslaget och 8 % har inte besvarat frågan. ACAG är en av intressenter inom
redovisningsprofessionen som är negativa till förslaget. De anser att derecognition av en skuld
bör ske när skulden inte möter kriterierna för recognition. Därmed anser ACAG att om
kriterierna för recognition vore tillräckligt starka vore det onödigt med ett avsnitt som berör
derecognition.
EFRAG, Institute of Certified Public Accountants of Uganda (ICPAU), Moore Stephens och
KPMG anser att IASB ska vidareutveckla avsnittet derecognition. Kommentarer som lämnats
avseende detta är av exempelvis EFRAG som är oroade att de riktlinjer som föreslås inte är
tillräckliga för att säkerställa att konsekventa standarder kan utvecklas i framtiden. Vidare ges
ingen vägledning hur de olika metoderna som listas i ED ska övervägas. EFRAG anser därmed
att förslaget är outvecklat. Flertalet intressenter i redovisningsprofessionen har kommenterat att
de inte tycker förslaget i ED ger tillräckligt med vägledning. ICPAU är en respondent i
redovisningsprofessionen som anser att den existerande föreställningsramen inte ger någon
tillräcklig vägledning.
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Detta gör att derecognition inte skulle lösa den inkonsekventa användningen av metoder som
antagits av olika företag. KPMG anser att mer vägledning behövs då det förklaras i
föreställningsramen och ED vilka problem som kan uppstå men inte hur dessa ska hanteras.
Vidare anser Ernst & Young Global (EY) att det är viktigt att föreställningsramen presenterar
ett starkt begreppsunderlag gällande derecognition. I ED konstateras att komplikationer inte
uppstår speciellt ofta vid derecognition. Moore Stephens anser dock att de bör nämnas att då
komplikationer uppstår bör upprättare använda sin egen bedömning. Alternativt bör det nämnas
hur dessa komplikationer bör lösas i de individuella standarderna.
Något som konsekvent kommenteras av redovisningsprofessionen är de två metoder som kan
användas för derecognition. EY är besvikna över att IASB inte har nått en konceptuell syn
gällande tillvägagångssättet för derecognition. I ED beskrivs både kontrollmetoden och risk
och belöningsmetoden men IASB rekommenderar inte någon av dessa metoder före den andra.
Följaktligen kan EY inte se hur detta kommer att kunna assistera IASB i den framtida
standardsättningen. PwC anser att IASB är otydliga vilket tillvägagångssätt som är godtagbart
samt när och hur de ska användas. KICPA anser att presentera två olika metoder på samma nivå
i föreställningsramen kan resultera i att de används inkonsekvent mellan standarder. FEE,
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW), The Japanese Institute of Certified Public Accountants
och PwC anser att ett klargörande behöver göras mellan de två olika metoderna för
derecognition och hur de ska behandlas när de står i konflikt med varandra. ICAEW anser att
tillvägagångssättet för derecognition i ED lämnar beslut om derecognition av skulder till de
individuella standarderna. The Institute of Chartered Accountants of Scotland och European
Securities and Markets Authority anser däremot att det är lämpligt att föreställningsramen
behandlar alternativa metoder för derecognition men lämnar beslut beträffande vilken metod
som bör användas till enskild standard.
4.4.3 Banker
Den största andelen av respondenterna i intressegruppen banker har inte besvarat frågan rörande
derecognition, vilket är hela 53 %. Totalt är det är 37 % av bankerna som är positiva och 11 %
är negativa till förslaget som berör derecognition. Banker som är positiva till förslaget är
exempelvis IOSCO, HKAB och Bradesco. De anser att det är viktigt att derecognition
inkluderas i föreställningsramen. EBA kommenterar att de uppskattar att vägledningen för
derecognition generellt är på en hög nivå istället för att innefatta normativa krav. SIX Swiss
Exchange håller generellt med om förslaget för derecognition, men till skillnad mot EBA, anser
de att derecognition innehåller för mycket detaljer för föreställningsramen. Detta eftersom SIX
Swiss Exchange anser att syftet med föreställningsramen är att bidra med grundläggande
principer och definitioner, inte som i avsnittet för derecognition, vilket innehåller många
detaljer.
ANZ ifrågasätter om föreställningsramens syfte uppnås genom att inkludera derecognition. De
ifrågasätter detta med motivering att derecognition har en tvetydig karaktär och ingen tydlig
teoretisk grund. IIF håller med ANZ då de inte förstår vad en utveckling av derecognition
medför för hjälp i föreställningsramen. CBA anser att det finns en bristfällig symmetri mellan
derecognition och recognition. Detta argument förs även av SIX Swiss Exchange som anser att
derecognition är mer detaljerad än recognition och de förstår inte anledningen till detta.
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4.4.4 Företag
Inom denna intressentgrupp är 48 % positiva till förslaget, 14 % negativa och 38 % har inte
besvarat frågan rörande derecognition. En vanlig kommentar som lämnas av företagen rör
förhållandet mellan recognition och derecognition. Exempel på detta är företaget EIOPA som
anser att derecognition begreppsmässigt borde spegla kriterierna för recognition.
När kriterierna för recognition inte längre uppfylls ska derecognition ske. Även andra företag
som exempelvis GDV och BusinessEurope anser att det borde finnas symmetri mellan
kriterierna för recognition och derecognition.
Svenskt Näringsliv (SEAG) och Unilever är positiva och välkomnar förslaget beträffande
derecognition. Detta då derecognition bygger och baseras på kontroll, risk och belöningar.
Flertalet företag är positiva till förslaget, samtidigt som flera lämnar kommentarer om
förbättringar. Exempel på detta är AFME som är positiva till det föreslagna tillvägagångssättet
för derecognition. De anser dock att det i vissa fall bör finnas vägledning på standardnivå. Även
American Council of Life Insurers är positiva till förslaget för derecognition med undantaget
att vissa tillämpningar behöver förtydligas. Även Acteo, AFEP och MEDEF uppmuntrar det
föreslagna tillvägagångssättet då de är baserat på en kombination av begreppen kontroll, risk
och belöning. Däremot hade de gärna sett att en diskussion av de bakomliggande faktorerna för
beslutet av dessa begrepp inkluderades i föreställningsramen.
AGA, EEI och NAWC är positiva till förslaget på derecognition, då den befintliga
föreställningsramen inte innehåller någon vägledning rörande derecognition. Dessa företag
uppmärksammar dock punkt BC5.34 i ED där IASB säger att de inte anser att det skulle vara
lämpligt att ge mer detaljerad vägledning rörande hantering av existensosäkerhet eftersom
relevanta faktorer kommer sannolikt att bero på särskilda omständigheter. AGA, EEI och
NAWC anser att det skulle vara lämpligt att inkludera den begreppsmässiga grunden för
existensosäkerhet i föreställningsramen, istället för att behandla detta på standardnivå.
Petrobras anser att vägledningen för derecognition inte kommer att medföra mycket hjälp åt de
som upprättar finansiella rapporter i de fall där upprättare behöver ta beslut angående
derecognition av skulder som inte omfattas av någon särskild standard.
4.4.5 Akademiker
Inom intressentgruppen akademiker går det att utläsa från tabell 3 att totalt 33 % är positiva till
IASB:s förslag beträffande kriterierna för derecognition och 11 % är negativa till förslaget. En
större del av akademikerna har inte svarat på frågan gällande derecognition. Hela 56 % har inte
lämnat en kommentar hur de ställer sig till förslaget.
Loughborough University är en av de som är negativa till förslaget då de anser att avsnittet inte
hade behövts om det hade lagts till en förklaring i kriteriet för recognition. VU anser däremot
att avsnittet beträffande derecognition är behövligt. VU tycker dock att det är tveksamt att
definiera separata riktlinjer för derecognition istället för att använda en symmetrisk och omvänd
tillämpning av kriterierna för recognition. Det finns också en avsaknad av särskilda riktlinjer
för partiell derecognition. Även UnB anser att kriterierna för derecognition borde vara tydligare
och presenteras enklare. UnB anser att om recognition sav en skuld skett ska skulden tas bort
från balansräkningen då den inte längre uppfyller definitionen av skuld.
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5 Analys
5.1 Inledning
I detta kapitel sammankopplas den teoretiska referensramen med det empiriska resultatet. För
att tydliggöra varje intressentgrupps generella inställning beträffande definition, recognition
och derecognition av skuld har detta kapitel delats in utefter de intressentgrupper som berörs i
denna studie. Följaktligen följer även tabellerna i kapitlet denna uppdelning. Vidare har inga
nya siffror tillförts utan det är endast presentationen av siffrorna som förändrats.

5.2 Normgivares inställning till definition, recognition och derecognition
Från sammanställningen i tabell 4 går det att utläsa att en stor andel av intressentgruppen
normgivare är positiva till förslaget beträffande definition, recognition och derecognition av
skuld. Endast 5 % av normgivare har valt att inte svara på denna del av förslaget.
TABELL 4: NORMGIVARES INSTÄLLNING TILL DEFINITION, RECOGNITION OCH
DERECOGNITION

Positiv

Negativ

Ej svarat

Totalt

Normgivare
Antal

Procent

Antal

Procent

Antal

Procent

Antal

Definition

21

72%

7

24%

1

3%

29

Recognition

23

79%

5

17%

1

3%

29

Derecognition

24

83%

3

10%

2

7%

29

Totalt i procent

78%

17%

5%

Normgivares medverkan i normgivningsprocessen medför att utveckling av högkvalitativa
standarder kan ske. Vidare har ett samarbetsansvar funnits under flera år (Larsson 2007, s. 216).
Detta kan vara en av faktorerna till att den största delen av normgivare haft en positiv inställning
beträffande förslaget på definition, recognition och derecognition av skuld. För IASB är det
framgångsrikt att intressenterna involveras då det säkerställer legitimering för de olika frågorna
(Kivits 2011, s. 318). Normgivare är en viktig intressent för IASB (Kwok & Sharp 2005, s. 76).
Vidare stärker medverkan och engagemang i processen även normgivares legitimitet (Giner &
Arce 2012, s. 662). Detta kan förklara att så många normgivare har deltagit i
normgivningsprocessen.
IASB:s föreställningsram utgår främst från redovisningskoncept och principer (Riahi-Belkaoui
2000, s. 115). Istället för att benämna principerna som redovisningsprinciper använder IASB
uttrycket kvalitativa egenskaper som benämning i föreställningsramen (Johansson 2010, s. 55).
Enligt Marton et al. (2016, s. 7) innehåller principbaserade standarder i stor utsträckning
kvalitativa egenskaper och ger därmed lite vägledning hur de olika principerna ska tillämpas i
enskilda situationer. Vid dessa enskilda situationer ska istället professionella tolkningar göras.
Eftersom större delen av normgivare är positiva till förslaget, borde detta tyda på att normgivare
är positiva till den grad av vägledning som lämnas i ED.
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Emellertid kommenterar flertalet normgivare att de önskar mer vägledning för de olika
kriterierna inom definition, recognition och derecognition. Oavsett om respondenterna haft en
positiv eller negativ inställning till förslagen har de lämnat liknande kommentarer om vad som
kan förbättras.
Det empiriska resultatet visar att normgivarna anser att ytterligare vägledning, i form av
praktiska riktlinjer, behövs i samband med recognition och derecognition. Anledningen till
detta är för att kvalificerade bedömningar ska kunna göras (FAP, AFRAC, KASB). Vidare tas
två metoder upp i derecognition men ingen vägledning ges huruvida dessa ska användas och
appliceras på olika situationer. Agolia et al. (2011, ss. 749-750) menar att färre riktlinjer, desto
större utrymme det finns för tolkning av standarderna. Följaktligen kräver mindre vägledning
mer professionellt omdöme. Dessutom bidrar striktare riktlinjer inom regelbaserade standarder
till en ökad jämförbarhet mellan finansiella rapporter. Tsipouridou & Spathis (2012, s. 76)
menar att en viktig men komplex process för normgivare är att försöka öka jämförbarheten
mellan länder, för att uppnå en harmoniserad internationell redovisning. Detta kan vara
anledningen till att normgivare önskar mer vägledning och riktlinjer beträffande begrepp som
låg sannolikhet och mycket låg sannolikhet. AASB påpekar att begreppen är subjektiva och
därmed öppna för tolkning. Detta kan medföra att upprättare av finansiella rapporter försöker
öka sin egennytta. Artsberg (2005, s. 84) menar att en ökning av egennyttan för agenten i många
fall blir på bekostnad på redovisningsmottagaren, principalen.
Vidare är normgivare oroliga att exempelvis en hög värderingsosäkerhet samt
kostnadsnyttobedömning kommer leda till att upprättare undviker recognition av skulder som
bör tas upp i balansräkningen. Det är därför det behövs vägledning enligt deras tycke. Ett
opportunistiskt beteende kan resultera i att företagsledningen väljer, utefter ett egenintresse,
den redovisningsmetod som minimerar agentkostnaderna (Watts & Zimmerman 1979, s. 276).
Deegan och Unerman (2011, ss. 273-275) menar att det opportunistiska beteendet kan resultera
i att företag inte återger en korrekt bild och därmed inte återspeglar de skulder företaget innehar.
Således borde mindre vägledning för upprättare av finansiella rapporter kunna leda till ett
opportunistiskt beteende.
NASB anser att definitionen av skuld borde vara kortare för att lämna mer detaljerade kriterier
i individuella standarder. De vill att föreställningsramen ska lämna rum för standardsättare att
själva sätta riktlinjer vid normgivningen. Enligt Alexander och Jermakowicz (2006, s. 134) ger
principer mer handlingsutrymme vilket resulterar i att användare själva får bilda sig en
uppfattning. Således borde de innebära att om föreställningsramen är principbaserad medför
detta att standardsättare får mer handlingsalternativ då de själva kan bilda sig en egen
uppfattning. Vidare stämmer detta överens med normgivares övergripliga mål som enligt
Tsipouridou och Spathis (2012, s. 76) är att harmonisera redovisningen internationellt.
Emellertid innebär detta att de måste kunna anpassa de olika standarderna till de olika länderna.
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5.3 Redovisningsprofessionens inställning till definition, recognition och
derecognition
Från sammanställningen i tabell 5 går det att utläsa att en större andel av intressentgruppen
redovisningsprofessionen är totalt sett positiva till förslaget beträffande definition, recognition
och derecognition av skuld. Det är av redovisningsprofessionen 6 % som har valt att inte svara
på denna del av förslaget.
TABELL 5: REDOVISNINGSPROFESSIONEN INSTÄLLNING TILL DEFINITION,
RECOGNITION OCH DERECOGNITION

Positiv

Negativ

Ej svarat

Totalt

Redovisningsprofessionen
Antal

Procent

Definition

27

69%

10

26%

Recognition

27

69%

10

Derecognition

28

72%

8

Totalt i procent

70%

Antal

Procent

Procent

Antal

2

5%

39

26%

2

5%

39

21%

3

8%

39

24%

Antal

6%

Durocher och Fortin (2011, ss. 29-30) menar att redovisningsprofessionens åsikter är av
betydelse då de har den kompetens som krävs för att yttra sig om förslagen. Revisorer kan
dessutom avgöra vad som är tillförlitlig information till följd av sin position mellan företag och
den finansiella rapporteringen. Deegan och Unerman (2011, ss. 47-48) menar att
redovisningsprofessionen även har ett stort inflytande på redovisningen och är viktiga
intressenter då de kan påverka på vilket sätt standarderna kommer att användas. Då
redovisningsprofessionen har den kompetens som krävs för att ge IASB förslag på förändringar
kan detta således förklara den höga andelen svarande respondenter inom denna intressentgrupp.
CPA Ireland och EFRAG anser att förslaget på definition av skuld är lättförståeligt och mer
koncist än tidigare. Emellertid anser vissa inom redovisningsprofessionen att definitionen är för
strikt och att den kan tolkas på olika sätt och därmed resultera i att en skuld inte tas upp som en
skuld. Detta skulle kunna indikera att den föreslagna definitionen är bredare än tidigare då den
kan tolkas på olika sätt. Enligt Carmona och Trombetta (2008, s. 455) sätter flexibla principer
press på redovisningsprofessionens yrkesskicklighet och utbildningsbakgrund. Enligt Puro
(1984, s. 625) föreligger det ett egenintresse hos redovisningsprofessionen att påverka IASB:s
utformning av föreställningsramen. Vidare anser Puro (1984, s. 625) att egenintresset är att de
vill att föreställningsramen innehåller komplicerade standarder som gör redovisningen svårare,
då kan redovisningsprofessionen ta mer betalt för sina tjänster. IASB:s förslag skulle innebära
en bredare definition. Detta skulle, enligt Puros resonemang, innebära en ökad möjlighet att
höja priserna på redovisningstjänster. Emellertid kan detta vara en anledning till att flertalet av
redovisningsprofessionen har en positiv inställning till förslagen.
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Wyatt (1991, s. 131) menar att redovisningsprofessionen har förmågan att se brister i standarder
och kan ge konkreta förslag till IASB hur dessa brister bör åtgärdas. Trots att
redovisningsprofessionen generellt är positiva till förslagen har de respondenter som är positiva
och negativa till förslagen lämnat liknande förslag till förbättring. Delar av
redovisningsprofessionen anser att det nya förslaget är mer tillämpbart och lättförståeligt.
Emellertid finns det de inom intressentgruppen som anser att flera områden i
föreställningsramen hade kunnat förbättras (EFRAG, RSM). Redovisningsprofessionen lyfter
exempelvis att IASB är otydliga hur värderingsosäkerhet och osäkerhet beträffande en skulds
existens ska hanteras vid recognition (KICPA, PwC, FEE).
Redovisningsprofessionen efterfrågar mer praktiskt vägledning rörande begrepp som låg eller
mycket låg sannolikhet vilket de tycker IASB bör utveckla, speciellt för recognition (EFRAG,
DASC, KICPA). Utvecklas inte dessa begrepp kan detta enligt EFRAG resultera i att standarder
med lägre kvalité utvecklas i framtiden. PwC är exempelvis oroliga att recognition av skulder
inte ska ske vid en hög värderingsosäkerhet. Detta då PwC inte håller med om att
värderingsosäkerheten inte kan påverka relevansen. EFRAG anser att förslaget beträffande
derecognition i föreställningsramen inte är tillräckligt utvecklat. De anser att mer vägledning
bör ges rörande de metoder som finns för derecognition. Ges inte mer vägledning i
föreställningsramen kan detta leda till ett inkonsekvent användande. Detta stämmer överens
med Carmona och Trombettas (2008, ss. 457, 459) resonemang som menar att öppna och
flexibla regler, där lite vägledning ges, resulterar i att principerna är öppna för tolkning. Detta
gör att exempelvis revisorer måste ha en övergripande bild av företaget för att få en bättre
förståelse. FEE anser att det behövs mer vägledning för hur beslut ska fattas på standardnivå.
Detta för att tolkningar kan variera och då resultera i olika beslut.
Förklaringen till att fler riktlinjer och tydligare vägledning efterfrågas kan bero på förhållandet
mellan företag och redovisningsprofessionen. Revisorn kan antas ta tillvara på principalens
intresse utifrån agentteorin, där agenten kan ses som företaget (Artsberg 2005, s. 83-85). Hatch
(2002, ss. 366-369) menar att den viktigaste uppgiften som en principal har är att kontrollera
agenten. Informationsasymmetri uppstår om agenten behåller information för sig själv (Laffont
& Martimort 2002, s. 28). Enligt Hatch (2002, ss. 366-369) beror principalens
övervakningsmöjlighet på hur mycket information denne får ta del av. Det borde således vara
viktigt för redovisningsprofessionen att informationsasymmetri inte uppstår. Enligt Arvidsson
(2003, s. 93) kan problematiken som uppstår vid informationsasymmetri orsaka problem på den
finansiella marknaden då beslut som företagets investerare behöver ta baseras på bristfällig
information i de finansiella rapporterna.
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5.4 Bankers inställning till definition, recognition och derecognition
Från sammanställningen i tabell 6 går det att utläsa bankernas inställning till definition,
recognition och derecognition av skuld. Till skillnad mot föregående intressentgrupper, är det
relativt jämnt fördelat mellan hur stor andel som totalt sett som är positiva, negativa eller inte
svarat på ED.
TABELL 6:B ANKERS INSTÄLLNING TILL DEFINITION, RECOGNITION OCH
DERECOGNITION

Positiv

Negativ

Ej svarat

Totalt

Banker
Antal

Procent

Antal

Procent

Antal

Procent

Antal

Definition

6

33%

12

67%

0

0%

19

Recognition

5

26%

8

42%

6

32%

19

Derecognition

7

37%

2

11%

10

53%

19

Totalt i procent

32%

39%

28%

Det går att utläsa ur tabell 6 att banker totalt sett är negativa till förslagen, trots att det inte
skiljer så många procentenheter mellan de som är negativa och positiva. Utfallet blir totalt sett
negativt då en stor andel banker är negativa till förslagen beträffande definition av skuld och
recognition. Respondenterna är oroliga att förslaget på definition av skuld kan bli missledande
och öppna upp för möjligheten att göra egna tolkningar, vilket kan leda till att definitionens
användbarhet riskeras. Detta är i enlighet med Peczenik et al. (1990, s. 81) som menar att
principer är diffusa vilket medför ett tolkningsutrymme. Banker som exempelvis Deutsche
Bank och DSGV efterfrågar mer vägledning samt en tydligare och mer preciserad definition.
Detta kan indikera att banker inte vill att definitionen ska vara diffus, på så vis kan detta tyda
på att de vill att föreställningsramen går mot regelbaserat istället för att vara principbaserad.
Banker behöver informationen som återges i de finansiella rapporterna som underlag för att
kunna bedöma ett företags kreditrisk (Smith et al. 2015, s. 16). Enligt IASB:s föreställningsram
(p. 9c) grundar sig bankers egenintresse av föreställningsramen i den information de behöver
för bedömning av företags återbetalningsförmåga. Vidare även för att avgöra om det finns
säkerheter för lån (Tagesson & Öhman 2010, s. 16). För att banker ska kunna bedöma företagets
ställning borde de vara i deras egenintresse att informationen är användbar och korrekt
återgiven.
Flertalet banker anser att vägledningen är bristfällig i föreställningsramen även beträffande
recognition. Brister i föreställningsramen berör exempelvis begreppen låg eller väldigt låg
sannolikhet, vilket enligt ANZ och BNP PARIBAS inte håller begreppsmässigt. JBA är orolig
för att recognition av skulder görs som inte bidrar med användbar information. Vidare är
IOSCO orolig över vägledningen beträffande recognition och att denna kan tolkas som att alla
skulder inte behöver tas hänsyn till. Vid mer flexibla och öppna regler ges mindre vägledning
beträffande hur redovisningen ska göras (Carmona & Trombetta 2008, ss. 457-459).
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Detta skulle kunna förklara att banker är negativa till förslaget beträffande recognition. Detta
kan kopplas till att det ligger i bankernas egenintresse att kunna göra en korrekt bedömning av
kreditrisken.
Enligt Carmona och Trombetta (2008, s. 455) är principer mer flexibla vilket sätter mer press
på yrkesskickligheten. Dessutom menar Alexander & Jermakowicz (2006, s. 134) att desto fler
handlingsalternativ som finns desto större är möjligheterna för användare att bilda sig en egen
uppfattning om situationen. När det inte finns gemensamma mål kan informationsasymmetri
uppstå (Bendickson et al. ss. 176-177). Har inte information delgivits i de finansiella
rapporterna kan detta vara avgörande, då inte all information har kunnat tas hänsyn till (Hatch
2002, ss. 366-269). Således sätts de press på företagens redovisning och att denna återger en
korrekt bild för att bankerna ska kunna göra en korrekt kreditbedömning. Principalen finna det
svårt att fatta beslut baserat på den information som ges (Hendriksen & Van Breda 1992, s. 73).
Smith et al. (2015, s. 26) menar att banker har en pessimistisk syn på företag. Vilket kan kopplas
till att banken kan ha svårt att fatta beslut utifrån informationen som ges, speciellt då de har en
pessimistisk syn på företag. Därmed borde mer vägledning i föreställningsramen underlätta för
upprättare av finansiella rapporter och resultera i korrekt återgiven information åt de olika
intressenterna.
Ur tabell 6 går det att utläsa att banker är positiva till derecognition, till skillnad mot definition
och recognition. Exempelvis anser IOSCO att det är viktigt att derecognition utvecklats i
föreställningsramen. Emellertid är dock de kommentarer som lämnats generellt negativa. Detta
kan förklaras av att de som är negativa generellt är mer benägna att kommentera. SIX Swiss
Exchange anser att föreställningsramen endast ska bidra med grundläggande principer och
definitioner och de tycker att kriterierna för derecognition innehåller fler detaljer än nödvändigt.
Vidare ifrågasätter IFF och ANZ vilken hjälp derecognition bidrar med i föreställningsramen.
Till skillnad mot detta anser EBA att det är positivt att kriterierna för derecognition innehåller
en hög nivå av vägledning. Det sistnämnda kan vara anledningen till att flera banker har en
positiv inställning till derecognition. Peczenik et al. (1990, s. 81) menar att principer är diffusa
vilket resulterar i ett större tolkningsutrymme. Då derecognition inkluderas i
föreställningsramen och även bidrar med mer vägledning skulle därmed derecognition kunna
minska tolkningsutrymmet.
Redovisningsprofessionen har den yrkeskunskap som krävs för att bidra med förslag på
förbättringar (Durocher & Fortin 2011, s. 29). Detta kan förklara att det är en såpass hög
procentandel banker som inte har besvarat förslagen beträffande definition, recognition och
derecognition. Vidare är det dock viktigt att intressenter upplever att deras intressen uppfylls
för att föreställningsramen ska få en generell acceptans (Riahi-Belkaoui 2000, s. 115), vilket
innebär att det är i IASB:s intresse att ta hänsyn till bankernas åsikter.
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5.5 Företags inställning till definition, recognition och derecognition
Från sammanställningen i tabell 7 går det att utläsa att ungefär hälften av intressentgruppen
företag är positiva till förslaget beträffande definition, recognition och derecognition av skuld.
Inom denna intressentgrupp har 18 % valt att inte svara på denna del av förslaget och resterande
har negativ inställning till förslagen.
TABELL 7:FÖRETAGS INSTÄLLNING TILL DEFINITION, RECOGNITION OCH
DERECOGNITION

Positiv

Negativ

Ej svarat

Totalt

Företag
Antal

Procent

Antal

Procent

Antal

Procent

Antal

Definition

14

48%

15

52%

0

0%

29

Recognition

14

48%

10

34%

5

17%

29

Derecognition

14

48%

4

14%

11

38%

29

Totalt i procent

48%

33%%

18%

Företag är en viktig intressentgrupp vid framtagningen av en ny föreställningsram då de
finansiella rapporterna består av siffror från företags verksamheter. Det är ledningen för
respektive företag som har ansvaret för utformningen av finansiell rapportering. Vidare har
ledningen ett ansvar att se till att det finns värde i den utlämnade informationen (IASB:s
föreställningsram, p. 11). Utifrån tabell 7 går det att utläsa att hela 18 % valt att inte kommentera
förslagen. Emellertid har alla företag svarat på förslaget på definition av skuld.
Enligt Kwok och Sharp (2005, s. 84) vill företag generellt ha flexibilitet i den finansiella
rapporteringen för att de själva ska ha förmågan att kunna välja hur de externt rapporterar.
Företagen BlackRock, Cooperatives Europé och BP hade önskat att förslaget beträffande
definitionen av skuld ledde till en bredare definition vilket de inte anser att förslaget gör. Detta
stämmer överens med att företag generellt önskar en bredare definition då detta ökar
flexibiliteten. Trots denna generella åsikt finns det de som har motsatt åsikt. AT och British
Telecommunications är företag som har åsikten att förslaget på definition av skuld resulterar i
en definition som är för bred och att detta resulterar i mindre användbar information.
AFEP och MEDEF är oroliga över att förslaget för hur skulder ska behandlas kan medföra att
recognition av skulder ökar. Detta argument kan kopplas till företagens egenintresse. Enligt
Watts och Zimmerman (1986, s. 114) har företag ett egenintresse i IASB:s arbete med
föreställningsramen då den kan påverka företags välfärd. Exempelvis kan aktievärdet påverkas
av hur mycket skulder som tas upp i balansräkningen. Även andra faktorer som kan påverka
företag är exempelvis skatter, reglering och informationskostnader.
Principer används som vägledning med indikationer på hur en situation ska bedömas
(Simmonds och Lindahl 1988, s. 104). Inom regelbaserade standarder finns de dock tydliga och
strikta riktlinjer att följa (Agoglia, Doupnik och Tsakumis 2011, ss. 749-750). Acteo, AFEP
och MEDEF anser att kriterierna relevans och tillförlitlighet för recognition borde benämnas
som riktlinjer och inte kriterier.
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I detta sammanhanget kan kriterier kopplas till regler, något som måste följas medan riktlinjer
kan anses som principer, något som ger vägledning hur en situation ska bedömas. De högre
krav på öppenhet som sätts på företags redovisning av företags intressenter, staten och
samhället har bidragit till en ökning av detaljerade redovisningsstandarder (Riahi-Belkaoui
2000, ss. 146-147). Enligt Siemens bidrar inte förslaget beträffande recognition med ytterligare
vägledning. Således antyder detta att mer detaljerad föreställningsram önskas av företagen.
Det finns en växande insikt inom företagsekonomi att intressenter kan påverka ett företags
framgång (Reed, Graves, Dandy, Posthumus, Hubacek & Morris 2009, s. 1934). EIOPA är en
av de företag som uttrycker oro över de generella principerna för recognition i ED. Detta då
EIOPA tror att dessa principer kan medföra att objekt tas upp oftare än de gjort hittills. Då
intressenter kan komma att påverka ett företags framgång är det viktigt för företag att visa en
positiv bild utåt. Detta borde medföra att det finns ett egenintresse för företag att inte
recognition av för mycket skulder görs då det kan påverka intressenternas syn på företaget.
Problematiken som kan uppstå vid utlämnande av information mellan olika parter är att
informationsasymmetri uppstår (Laffont & Martimort 2002, s. 28). Företaget Repsol anser att
en skuld inte ska tas upp vid existensosäkerhet eller värderingosäkerhet då recognition i dessa
fall kan resultera i irrelevant information. Företags intressenter, staten och samhället har dock
ställt högre krav på öppenhet i redovisningen (Riahi-Belkaoui 2000, ss. 146-147). Inom
agentteorin ligger fokus på konfliktartade relationer mellan olika aktörer. Dessa konflikter
uppstår bland annat när agenten, den redovisningsskyldige, försöker öka sin egennytta. Detta
är ofta på bekostnad av principalen vilket är redovisningsmottagaren (Artsberg 2005, s. 84).
Detta innebär att parterna inte har komplett information om varandra vilket kan innebära
konsekvenser som möjligen kunnat undvikas om informationen delgetts (Hatch 2002, ss. 366369).
BusinessEurope anser att termerna osäker, hög grad av osäkerhet, låg sannolikhet, mycket låg
sannolikhet är svårbedömliga då de är subjektiva begrepp och att det inte finns en tydlig
definition. Detta kan motivera att recognition blir olämpligt då det blir en bedömningsfråga för
den enskilda upprättaren av finansiella rapporter. Det finns de företag som uppmärksammat
detta, exempelvis AGA, EEI, NAWC och Telefónica, som anser att upprättare av finansiella
rapporter inte själva ska bedöma om recognition är passande eller inte. De vill ha en striktare
föreställningsram, vilket de anser bidrar till enhetliga och jämförbara skulder mellan företag.
Företag var positiva till att derecognition införs i föreställningsramen. Den positiva
inställningen är enligt AGA, EEI och NAWC för att den införs då ingen vägledning rörande
derecognition finns i den befintliga föreställningsramen. Enligt Deegan och Unerman (2011,
ss. 273–275) kommer företag utifrån det opportunistiska beteendet att välja den
redovisningsmetod som minskar företagets skulder, trots att det inte avspeglar en korrekt bild
av skulderna. Det opportunistiska beteendet kan vara en förklaring till varför företag valt att
svara genom CL, då de har ett egenintresse att försöka påverka utformningen av
föreställningsramen så att den gynnar dem själva.
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5.6 Akademiker inställning till definition, recognition och derecognition
Från sammanställningen i tabell 8 går det att utläsa att 44 % av intressentgruppen akademiker
är positiva till förslaget beträffande definition, recognition och derecognition av skuld. Däremot
har hela 26 % valt att inte svara på denna del av förslaget och resterande andel av akademikerna
har en negativ inställning.
TABELL 8:AKADEMIKERS INSTÄLLNING TILL DEFINITION , RECOGNITION OCH
DERECOGNITION

Positiv

Negativ

Ej svarat

Totalt

Akademiker
Antal

Procent

Antal

Procent

Antal

Procent

Antal

Definition

4

44%

5

56%

0

0%

9

Recognition

5

56%

2

22%

2

22%

9

Derecognition

3

33%

1

11%

5

56%

9

Totalt i procent

44%

30%

26%

Akademiker är den intressentgrupp med lägst antal respondenter som lämnat CL. Enligt Giner
& Arce (2012, s. 662) skiljer sig akademiker mot andra intressentgrupper då akademiker inte
har ett beroendeförhållande till IASB. Då akademiker inte har samma beroendeförhållande
innebär detta att de inte har samma egenintresse att påverka processen att revidera
redovisningsstandarderna. Även om det inte finns samma egenintresse finns det en växande
insikt att intressenter kan påverka företags framgång (Reed et al. 2009, s. 1934). Akademiker
blir därför en intressentgrupp som har en unik position då deras egenintresse skiljer sig mot de
andra intressentgrupperna. Detta gör att de är betydelsefulla för processen att utforma en ny
föreställningsram.
Respondenten UnB har en positiv inställning till förslaget då de anser att det inte är väsentligt
att använda obefintlig information för att empiriskt stödja förväntade in- eller utflöden. Detta
antyder att UnB stödjer att sannolikhetskriteriet avlägsnas och därmed även att definitionen
breddas. Detta argument kan tyda på att UnB förespråkar principer framför regler. Principer är
mer diffusa än regler, vilket medför att olika tolkningar kan förekomma (Peczenik et al. 1990,
s. 81). Barth (2007, s. 7) menar att akademikers åsikter är värdefulla då de besitter ekonomisk
kunskap som deras åsikter baseras på.
University of Technology Sydney (UTS) ställer sig negativ till förslaget på definition av skuld.
De anser att den inte är färdigutvecklad samt ifrågasätter hur den kan vara relevant för olika
upprättare av finansiella rapporter. University of Melbourne anser att viss vägledning som ges
i föreställningsramen beträffande definition av skuld inte är tillräckligt exakt och att vissa frågor
inte är passande att hantera på en standardnivå då vissa principer kan behöva behandlas i
föreställningsramen. Principer kräver även ett mer professionellt omdöme än regler
(Wüstemann & Wüstemann 2010, s. 15). Enligt Deegan och Unerman (2011, ss. 273-275)
kommer företag utifrån det opportunistiska beteendet att välja redovisningsmetod efter sitt
egenintresse.
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Exempel på detta är att företag väljer den metod som minskar företagets kostnader, även om
den valda metoden inte speglar de skulder företaget faktiskt har. Vilket kan vara anledningen
att mer vägledning önskas i föreställningsramen eller på standardnivå utav akademiker.
Göteborgs universitet ställer sig positiva till förslaget beträffande recognition då de tror att det
kommer att resultera i ett konsekvent användande. Detta är i linje med det övergripande målet
att uppnå en relevant och korrekt återgiven redovisning. Columbia Business School anser att
det stora problemet i föreställningsramen är recognition och att problemet ligger i osäkerhet
och hur osäkerheter ska behandlas. Group of Brazilian Academics föreslår att kriterierna för
recognition förtydligas. Vilket överensstämmer med att i en principbaserad normgivning ges
mindre vägledning hur dessa principer ska appliceras i specifika situationer (Marton et al 2016,
s. 7).
Loughborough University anser att om en förklaring hade lagts till i recognition hade avsnittet
derecognition inte behövts. VU å andra sidan tycker att derecognition behövs. Emellertid borde
en omvänd tillämpning av kriterierna för recognition användas. Vidare saknar de vägledning
och riktlinjer rörande partiell derecognition. UnB anser att kriterierna för derecognition ska vara
tydliga och enkla att förstå. Vidare anser de att när recognition av en skuld skett ska denna skuld
exkluderas från balansräkningen när definitionen av skuld inte längre uppfylls. Vilket torde
tyda på att de tycker avsnittet för derecognition är överflödigt. Åsikter delgivna av akademiker
är värdefulla då dessa åsikter anses vara opartiska och noga utformade, samtidigt som
akademiker besitter ekonomisk kunskap och de har ingen egen vinning oavsett hur resultat blir
(Barth 2007, s. 7). Till följd av detta finns det en efterfrågan på akademikers bidragande med
CL i normgivningsprocessen (Barth 2000, s. 26).
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6 Slutdiskussion och slutsatser
6.1 Inledning
I detta avslutande kapitel förs en diskussion som utmynnar i en redogörelse för vilka slutsatser
studien resulterat i. I kapitlet besvaras studiens frågeställningar: Vilka inställningar har
intressenter beträffande IASB:s förslag på definition, recognition och derecognition av skulder?
Hur skiljer sig informationsbehovet för olika intressentgrupper i IASB:s föreställningsram?
Kapitlet avslutas med studiens bidrag samt förslag till vidare forskning.

6.2 Intressenters inställning till förslaget på definition, recognition och
derecognition
6.2.1 Normgivare
Det empiriska resultatet visar att majoriteten av normgivare har en positiv inställning till
förslaget beträffande definition, recognition och derecognition av skuld. Normgivare är
dessutom den intressentgrupp med högt antal svarande respondenter. Det höga antalet svarande
tror vi beror på att normgivarna känt sig motiverade att kommentera genom CL då deras åsikter
är av betydelse och troligen tas hänsyn till. Detta då de är en viktig intressent samt stärker
IASB:s legitimitet. Vidare kan därmed det höga deltagandet, trots att merparten är positiva till
förslaget, förklaras av strävan att visa engagemang i normgivningsprocessen, vilket resulterar i
att de själva blir mer legitima.
Normgivares övervägande positiva inställning kan bero på deras övergripande mål att
harmonisera redovisningen. Då alla länder inte har samma förutsättningar behöver standarder
anpassas till det specifika landet. Detta tror vi kan förklara att normgivare är positivt inställda
till de nya förslagen, som är mer principbaserade. Följaktligen borde en principbaserad
föreställningsram lättare kunna anpassas till det individuella landet och dess förutsättningar.
Vid en djupare analys av det empiriska resultatet går det att dra en slutsats att normgivare
efterfrågar mer vägledning i föreställningsramen.
I principbaserade standarder ges lite vägledning hur principer ska tillämpas. Då IASB:s
föreställningsram främst består av redovisningsprinciper borde denna därmed innehålla mindre
vägledning än vid regelbaserat. Då det empiriska resultatet visar att majoriteten av normgivare
är positiva till förslagen borde detta betyda att de även är positiva till den vägledning som ges
i föreställningsramen. Emellertid går det att utläsa från deras CL att både de som är positiva
och negativa anser att för lite vägledning ges i den föreslagna föreställningsramen. Anledningen
till att normgivare vill ha mer vägledning i föreställningsramen är för att förhindra att subjektiva
begrepp tolkas olika eller att andelen recognition av skulder minskar när recognition är
nödvändigt. Vad som går att konstatera utifrån resultatet är att normgivare är oroliga att
principer öppnar upp för tolkning och kan resultera i ett opportunistiskt beteende av upprättare
av finansiella rapporter. Då det är normgivares avsikt att harmonisera den internationella
redovisningen och öka jämförbarheten hade därmed en begränsning av det opportunistiska
beteendet kunnat resultera i en högre jämförbarhet mellan finansiella rapporter. Då normgivare
önskar mer vägledning kan en slutsats dras att de önskar en mer regelbaserad föreställningsram.

46

6.2.2 Redovisningsprofessionen
Precis som för normgivare har majoriteten en positiv inställning till förslaget beträffande
definition, recognition och derecognition. Redovisningsprofessionen är även den
intressentgrupp med högst antal svarande respondenter. Denna intressentgrupp anses
betydelsefull då de besitter den kompetens som krävs samt är länken mellan företagen och den
finansiella rapporteringen. Vidare har de därmed ett stort inflytande på hur standarderna
kommer att användas praktiskt. Detta kan vara en förklaring till att såpass många har
kommenterat genom CL.
Anledningen till att redovisningsprofessionen är positiva, men ändå ger förslag via CL, kan
vara att de har förmågan att se brister i standarder och ge konkreta förslag till IASB hur dessa
brister bör åtgärdas. Redovisningsprofessionen önskar mer vägledning åt upprättare av
finansiella rapporter i föreställningsramen. Detta då mindre vägledning kan leda till ett
inkonsekvent upprättande av finansiella rapporter. Då revisorn är länken mellan företaget och
den finansiella rapporteringen är det av betydelse att ingen viktig information utelämnas. En
slutsats som dras av är diskussion är att redovisningsprofessionen önskar mer vägledning till
upprättare av finansiella rapporter. Detta för att informationsasymmetri inte ska uppstå mellan
företag och revisor. Principalens övervakningsmöjlighet är beroende på mängden information
denne får del av vilket även kan anses viktigt för revisorn. Vi anser även att kvalitén på
informationen är betydande. Därmed kan de vara med fördel för redovisningsprofessionen att
föreställningsramen bidrar med ytterligare vägledning så att redovisningen återger en korrekt
bild av verksamheten. Ges inte en korrekt bild kan detta resultera i att investerare baserar beslut
på bristfällig information vilket kan orsaka problem på den finansiella marknaden.
Puro (1984, s. 625) menar att ju mer komplicerade redovisningsstandarderna är, desto högre
priser kan redovisningsprofession ta för sina tjänster. Det skulle då betyda att det ligger i
redovisningsprofessionens egenintresse att ha en principbaserad föreställningsram. Utifrån det
empiriska resultatet skulle detta kunna vara sant då de flesta ställer sig positiva till förslaget,
vilket är i högre grad öppet för tolkning. Vid en djupare inblick i det empiriska resultatet går
det dock att konstatera att detta inte är fallet då flera i redovisningsprofessionen önskar mer
praktisk vägledning. Detta för att underlätta för upprättare av finansiella rapporter, däribland
dem själva. En slutsats som kan dras är att även redovisningsprofessionen önskar en mer
regelbaserad föreställningsram.
6.2.3 Banker
En större andel av bankerna har en negativ inställning till förslaget beträffande definition och
recognition. Derecognition är emellertid banker positiva till även om den största andelen valt
att inte besvara denna del. Den empiriska undersökningen visar att banker är den enda
intressentgruppen som ställer sig negativa till förslagen gällande definition och recognition. Det
går dock att utläsa att det är definition av skuld som har fått mest negativ respons från banker.
Detta motiverar dem med att definitionen och dess kriterier öppnar upp för egna tolkningar
vilket gör att användbarheten av definitionen riskeras. Därmed önskas en mer preciserad
definition och mer vägledning i föreställningsramen. Följaktligen kan det konstateras att banker
är negativt inställda till principer där oftast finns mer tolkningsutrymme.
Anledningen till att banker är negativa till att diffusa principer används är för att de behöver
informationen i de finansiella rapporterna som underlag för att bedöma företags kreditrisk.
Därmed ligger det i deras egenintresse att informationen är korrekt för att kunna göra en så
korrekt bedömning av företaget som möjligt.
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Banker anser att det även kan behövas mer vägledning beträffande recognition. De anser att låg
eller mycket låg sannolikhet inte håller begreppsmässigt. Vidare är de oroliga att recognition
sker av skulder som inte resulterar i användbar information. Dessutom är de oroliga att den
vägledning som ges kan tolkas som att inte alla skulder ska tas hänsyn till. Vi drar slutsatsen
att mer vägledning i föreställningsramen skulle gynnat banker då detta kunnat leda till att
företag tar upp de skulder som ska tas upp samt förhindrar att för lite eller för mycket
recognition av skulder görs.
Vid mer flexibla principer sätts de högre krav yrkesskickligheten på den som upprättar
redovisningen i företagen. Generellt är det inte en extern part som upprättar ett företags
redovisning och därmed sätts de krav på upprättarens förmåga att återge en korrekt bild av
företaget. Det går att konstatera att bankerna är bekymrade att informationsasymmetri ska
uppstå då företagen och banken inte alltid har ett gemensamt mål. Exempelvis om ett företag
som vill låna pengar inte delgivit information i sin finansiella rapportering kan detta få negativa
konsekvenser för bankerna om information var avgörande för kreditbeslutet. Dessutom har
banker en pessimistisk syn på företag vilket kan tillsammans med ovanstående resonemang
vara en förklaring att de vill att föreställningsramen ska innehålla mer vägledning.
Derecognition är, till skillnad mot definition och recognition, banker positiva till men även den
del som flest valt att inte kommentera. Med tanke på att banker i både definition och recognition
önskar mer vägledning går det att konstatera att införandet av derecognition för första gången i
föreställningsramen är positivt då de ger ökad vägledning. Detta stämmer överens med bankers
inställning till derecognition. Det går att utläsa från den fördjupade empiriska undersökningen
att merparten av bankerna som lämnat vidare kommentarer är negativa, detta kan vara ett
resultat av att de som är negativa är mer benägna att lämna en kommentar än de som endast är
positiva. Detta stämmer dock överens med tidigare resonemang som mynnar ut i slutsatsen att
banker önskar mer vägledning och det går även här att konstatera att en mer regelbaserad
föreställningsram föredras.
6.2.4 Företag
Ungefär hälften av företagen har totalt sett en generellt positiv inställning till förslaget
beträffande definition, recognition och derecognition. Definition av skuld var företagen dock
negativ till, dock skiljer det endast ett företag mellan de som var positiva och negativa till
förslagen. Vidare har företag en positiv inställning till recognition och derecognition.
Finansiella rapporter baseras på siffror från företags verksamheter. Till följd av detta är företag
en viktig intressentgrupp för IASB:s framtagningsprocess för en ny föreställningsram. Alla
företag har valt att svara på frågan om nytt förslag på definition av skuld. Utifrån detta kan det
konstateras att företag anser att definitionen är central för den finansiella rapporteringen.
Företags inställning till förslaget på definition av skuld är negativ, trots att det inte skiljer många
procentenheter mellan de som är positiva och negativa.
Företags generella preferens om flexibilitet i den finansiella rapporteringen kan kopplas till att
företag vill uppvisa en attraktiv bild åt exempelvis långivare och investerare. En bredare
definition av skuld borde i sin tur medföra mer flexibilitet åt upprättare av finansiella rapporter,
vilket det nya förslaget medför. Trots detta finns det företag som vill ha en ännu bredare
definition och de företag som oroar sig över att förslaget medför att definition av skuld blir för
bred.
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Dessa varierande åsikter skulle kunna förklara att företagen ser både positiva och negativa
konsekvenser av att definitionen breddas. Detta återspeglas även i tabellen. 6 En positiv
konsekvens hade varit att en bredare definition låtit företagen behålla sin flexibilitet och
valmöjlighet. En negativ konsekvens hade kunnat medföra en ökning av recognition av skulder.
En del av företagen kan konstateras ha en negativ inställning där en slutsats kan dras att det
ligger i företagens intresse att öka sin välfärd och att för mycket skulder inte ska tas upp i
balansräkningen.
Mindre vägledning medför ofta egna bedömningar och detta resulterar i att företag utifrån ett
egenintresse anser att om det råder osäkerhet gällande skuld ska derecognition ske framför
recognition. Företag efterfrågar mer vägledningen beträffande recognition. Exempelvis önskas
exkludering av subjektiva begrepp där ingen tydlig definition finns. När det inte finns en tydlig
definition uppstår bedömningsvårigheter. Vad som kan konstateras från ovanstående diskussion
är att om det finns för mycket utrymme för egna bedömningar kommer det opportunistiska
beteendet medföra att olika redovisningsmetoder kommer att väljas utifrån företags egennytta.
Detta kommer resultera att jämförbarheten försämras mellan företag. Det empiriska resultatet
visar att företag, oavsett om de ställer sig positiva eller negativa, generellt efterfrågar mer
vägledning. Efterfrågan på mer vägledning utmynnar i slutsatsen att företag önska en mer
regelbaserad föreställningsram som innehåller tydliga riktlinjer att följa.
6.2.5 Akademiker
En större andel av akademikerna har totalt sett en positiv inställning till förslaget beträffande
definition, recognition och derecognition. Däremot är definition akademiker negativa till även
om det endast skiljer en mellan de som är positiva eller negativa. Intressentgruppen akademiker
är den grupp där minst respondenter valde att lämna ett CL. Avsaknaden av respondenter inom
akademiker beror troligast på att de inte har ett egenintresse i normgivningsprocessen.
Avsaknaden av akademiker i normgivningsprocessen kan innebära att föreställningsramens
legitimitet försämras. Vi kan utifrån studiens empiriska resultat utläsa att det finns ett behov av
fler akademiker i normgivningsprocessen som uttrycker sina åsikter genom CL då det är en
markant skillnad i antal svarande akademiker gentemot de andra intressentgrupperna. Detta
hade kunnat, förutom att ge ökad legitimering av föreställningsramen, varit fördelaktigt för att
undvika politisering. Just för att akademiker inte har någon egen vinning i vad resultatet blir
anser vi att deras medverkan i normgivningsprocessen bidrar med en opartisk syn på förslaget.
Akademiker är totalt sett positiva till förslagen vilket borde innebära att de ställer sig positiva
till en principbaserad föreställningsram. Emellertid visar dock det empiriska resultatet att även
vissa akademiker önskar mer vägledning i definition, recognition och derecognition av skuld.
En slutsats kan därmed dras att de efterfrågar en mer regelbaserad föreställningsram.

6

Se tabell 7.
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6.3 Hur skiljer sig informationsbehovet för olika intressentgrupper i
IASB:s föreställningsram?
Den empiriska undersökningen visar att alla intressenter överlag önskar mer vägledning och
därmed mer information om hur de olika principerna ska appliceras i praktiken. Den
gemensamma anledningen till att mer information efterfrågas i föreställningsramen är att
underlätta för upprättare av finansiella rapporter samt att skulder ska vara enhetliga och
jämförbara mellan företag.
Resultatet visar att intressenterna efterfrågar samma information beträffande definition,
recognition och derecognition, men av olika bakomliggande anledningar. Normgivare kan
tyckas vara nöjda med den vägledning och information som ges i förslaget till
föreställningsramen. Trots det så är det många av de normgivare som är positiva som också
önskar mer vägledning. Detta ser vi är ett resultat av att de vill harmonisera redovisningen. Om
upprättare av finansiella rapporter har en föreställningsram med tydliga riktlinjer medför detta
att redovisningen blir mer enhetlig och jämförbar. Vidare drar vi slutsatsen att tydliga riktlinjer
underlättat normgivares arbete att utforma standarder utefter en informativ föreställningsram.
Redovisningsprofessionen är likt normgivare generellt positiva till den vägledning som ges.
Även inom denna intressentgrupp efterfrågas mer praktisk vägledning och information vid en
djupare inblick i deras CL. Detta kan förklaras av att redovisningsprofessionen arbetar med
detta dagligen och att tydliga riktlinjer hade underlättat tolkningen av standarder där det finns
flera möjliga redovisningsmetoder. Revisorn är dessutom länken mellan företaget och den
finansiella rapporteringen vilket gör att de vill minska informationsasymmetrin för att kunna
ge en korrekt bild åt företagets intressenter. Vi drar slutsatsen att informationsasymmetrin
mellan revisor och företag hade minskat med klara riktlinjer och information i
föreställningsramen om hur principerna ska tolkas och appliceras i redovisningen.
Banker är den intressentgrupp som är mest negativ till den information och vägledning som ges
i förslaget för föreställningsramen. Detta kan förklaras av att de har ett egenintresse i att
information i de finansiella rapporterna delger en korrekt bild av företagets finansiella ställning.
Detta för att bankerna ska kunna bedöma ett företags återbetalningsförmåga. Därmed vill de
försöka minimera informationsasymmetri mellan företaget och banken då målen ofta inte är
gemensamma. Av ovan diskussion kan en slutsats dras att banker vill minska företags
opportunistiska beteende så att en korrekt bild av företagets skulder återspeglas.
I intressentgruppen företag är det relativt jämt beträffande om de ville ha mer vägledning och
information i föreställningsramen eller inte. Det empiriska resultatet visar att de företag som
inte ville ha mer information ville behålla flexibilitet i redovisningen. Av detta resonemang går
det att dra en slutsats att det finns ett egenintresse att utåt sett visa en fördelaktig bild gentemot
deras intressenter. Flexibilitet hade på detta sätt möjliggjort att de hade kunnat välja den
redovisningsmetod som ger en mer positiv bild. De som däremot ville ha mer vägledning och
information om hur principerna skulle praktiskt appliceras motiverade detta med att för lite
information kan resultera i att recognition av skulder ökar. Anledningen till det varierande
resultatet i empirin kan vara att respondenterna verkar i olika branscher, länder samt har olika
förutsättningar vilket kan göra att flexibilitet passar vissa företag medan mer riktlinjer passar
ett annat. Från det empiriska resultatet går det dock att dra en slutsats att företag önskar mer
eller mindre information baserat på vad som hade gynnat dem själva.

50

Trots att akademiker generellt önskar mer information är det svårt att identifiera behovet av
information då de för dem inte finns någon vinning i hur utfallet blir. Vilket förklaras av att de
inte använder föreställningsramen som vägledning i den utsträckningen som resterande
intressentgrupper gör.
Sammanfattningsvis går det att identifiera att alla intressentgrupper på ett eller annat vis önskar
mer information och vägledning i föreställningsramen. Studiens resultat visar att
informationsbehovet intressentgrupperna emellan inte skiljer sig nämnvärt. Emellertid önskas
mer information utifrån olika anledningar eller egenintressen. Trots detta är ett gemensamt mål
för samtliga intressentgrupper att öka jämförbarheten i den finansiella rapporteringen.
Slutsatsen blir därmed att intressenterna önskar en mer regelbaserad föreställningsram. Utifrån
studiens resultat kan det därför konstateras att projektet att revidera föreställningsramen bör
fortgå då det finns oklara principer som behöver tydliggöras.

6.4 Studiens bidrag
Studiens bidrag är att skapa en större förståelse inom ämnet. Vidare kommer studien vara till
nytta för normgivare och den framtida normgivningsprocessen. Detta då vi identifierat hur olika
intressenter ställer sig till förslagen samt varför. Det är viktigt att intressenters intressen beaktas
för att föreställningsramen ska bli allmänt accepterad. Studiens resultat kommer därför att vara
ett bidrag till den fortsatta utvecklingen av föreställningsramen.

6.5 Förslag till vidare forskning
Studien baseras på CL som inkommit som svar på IASB:s ED. Vad som hade varit intressant
att studera i framtiden hade varit hur förslaget skiljer sig mot den reviderade
föreställningsramen. Det hade det varit intressant att studera om IASB har tagit till sig den kritik
och de förslag som getts genom CL på ED. Vidare hade det varit intresseväckande om det hade
gått att urskilja vilken intressentgrupp vars åsikt haft störst inverkan på IASB:s arbete att
revidera föreställningsramen.
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Bilagor
Bilaga 1
Frågor till dokumentundersökning
Question 3 – Definitions of elements
Do you agree with the proposed definitions of elements (excluding issues relating to the
distinction between liabilities and equity):
(a) an asset, and the related definition of an exonomic resource;
(b) a liability;
(c) equity;
(d) income; and
(e) expenses?
Why or why not? If you disagree with the proposed definitions, what alternative definitions
do you suggest and why?
Hämtad från: IASB (2015, s. 12).
Question 6 – Recognition criteria
Do you agree with the proposed approach to recognition? Why or why not? If you do not
agree, what changes do you suggest and why?
Hämtad från: IASB (2015, s. 13).
Question 7 – Derecognition
Do you agree with the proposed discussion of derecognition? Why or why not? If you do not
agree, what changes do you suggest and why?
Hämtad från: IASB (2015, s.13).
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Bilaga 2
I tabellen nedan presenteras de intressenter vars CL behandlats i studien.
Accounting Standards Board (AcSB) [Canada]

Normgivare

Kanada

Accounting Standards Board of Japan (ASBJ)

Normgivare

Japan

Accounting Standards Commission Luxembourg
(CNC)

Normgivare

Luxenburg

Accounting Standards Council Singapore (ASC)

Normgivare

Singapore

Asian-Oceanian Standard-Setters Group (AOSSG)

Normgivare

Asien

Association of Chartered Certified Accountants
(ACCA)

Normgivare

UK

Austrian Financial Reporting and Auditing
Committee (AFRAC)

Normgivare

Österrike

Autorite des Normes Comptables (ANC)

Normgivare

Frankrike

BDO IFR Advisory (IFR)

Normgivare

UK

Brazilian Committee for Accounting Pronouncements
Normgivare
(CPC)

Brasilien

Chartered Accountants of Australia & New Zealand
(CA ANZ)

Normgivare

Australien

China Accounting Standards Committee (CASC)

Normgivare

Kina

Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo
de Normas de Informacion Financiera (CINIF)

Normgivare

Mexico

Federation of Accounting Professions (FAP)

Normgivare

Thailand

Financial Reporting Council (FRC)

Normgivare

UK

Financial Reporting Policy Committee of the
American Accounting Association

Normgivare

USA

Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR)

Normgivare

Sverige

Group of Latin American Accounting Standard
Setters (GLASS)

Normgivare

USA
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Hong Kong Institute of Certified Public Accountants
(HKICPA)

Normgivare

Hong
Kong

Indonesian Financial Accounting Standards Board
(DSAK IAI)

Normgivare

Indonesien

Israel Accounting Standards Board

Normgivare

Israel

Korea Accounting Standards Board (KASB)

Normgivare

Korea

Malaysian Accounting Standards Board (MASB)

Normgivare

Malaysia

New Zealand Accounting Standards Board (NZASB)

Normgivare

Nya
Zeeland

Organismo Italiano di Contabilità (OIC)

Normgivare

Italien

Polish Accounting Standards Committee (PASC)

Normgivare

Polen

The Norwegian Accounting Standards Board (NASB) Normgivare

Norge

The South African Institute of Chartered Accountants
Normgivare
(SAICA)

Afrika

Zambia Institute of Chartered Accountants (ZICA)

Normgivare

Zambia

Accounting and Auditing Institute of Spain

Redovisningsprofession Spanien

Altaf Noor Ali Chartered Accountants

Redovisningsprofession Pakistan

Australasian Council of Auditors-General (ACAG)

Redovisningsprofession Australien

Certified Practising Accountants Australia (CPA
Australia)

Redovisningsprofession Australien

Certified Public Accountants in Ireland (CPA Ireland) Redovisningsprofession Irland
Chamber of public accountants in Germany (WPK)

Redovisningsprofession Tyskland

Chilean Association of Accountants

Redovisningsprofession Chile

Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL)

Redovisningsprofession UK
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Ernst & Young (EY) Global

Redovisningsprofession UK

European Accounting Association (EAA)

Redovisningsprofession Europa

European Federation of Accountants and Auditors for
Redovisningsprofession Europa
SMEs (EFAA)
European Financial Reporting Advisory Group
(EFRAG)

Redovisningsprofession Europa

European Securities and Markets Authority (ESMA)

Redovisningsprofession Europa

Financial Accounting and Reporting Special Interest
Group (FARSIG) of the British Accounting and
Finance Association (BAFA)

Redovisningsprofession UK

Grant Thornton International Ltd

Redovisningsprofession UK

Group of 100

Redovisningsprofession Australien

Institute of Certified Public Accountants in Israel
(ICPAI)

Redovisningsprofession Israel

Institute of Certified Public Accountants of Kenya
(ICPAK)

Redovisningsprofession Kenya

Institute of Certified Public Accountants of Uganda
(ICPAU)

Redovisningsprofession Uganda

Institute of Chartered Accountants of Pakistan (ICAP) Redovisningsprofession Pakistan
Institute of Public Auditors in Germany

Redovisningsprofession Tyskland

International Actuarial Association (IAA)

Redovisningsprofession Kanada

Korean Institute of Certified Public Accountants
(KICPA)

Redovisningsprofession Korea

KPMG

Redovisningsprofession UK

Moore Stephens LLP

Redovisningsprofession UK

National Institute of Public Accountants of Colombia
Redovisningsprofession Colombia
(INCP)
PricewaterhouseCoopers (PwC)

Redovisningsprofession USA
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RSM International Limited (RSM)

Redovisningsprofession UK

SwissHoldings [Federation of Industrial and Service
Groups in Switzerland].

Redovisningsprofession Schweiz

The Chartered Institute of Public Finance and
Accountancy (CIPFA)

Redovisningsprofession UK

The Danish Accounting Standards Committee
(DASC)

Redovisningsprofession Danmark

The Federation of European Accountants (FEE)

Redovisningsprofession Europa

The Institute of Chartered Accountants in England
and Wales (ICAEW)

Redovisningsprofession UK

The Institute of Chartered Accountants of Scotland
(ICAS)

Redovisningsprofession Skottland

The Institute of Chartered Accountants of Sri Lanka

Redovisningsprofession Sri Lanka

The Institute of Public Accountants (IPA)

Redovisningsprofession Australien

The Japanese Institute of Certified Public
Accountants (JICPA)

Redovisningsprofession Japan

The Malaysian Institute of Certified Public
Accountants (MICPA)

Redovisningsprofession Malaysia

The South African Institute of Professional
Accountants (SAIPA)

Redovisningsprofession Afrika

Australia and New Zealand Banking Group Limited
(ANZ)

Banker

Australien

Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)

Banker

Schweiz

BNP PARIBAS

Banker

Frankrike

Bradesco

Banker

Brasilien

Crédit Agricole Group (CASA)

Banker

Frankrike

Deutsche Bank (UK)

Banker

UK

European Association of Co-operative Banks (EACB) Banker

Europa
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European Banking Authority (EBA)

Banker

Europa

German Savings Banks Association (DSGV)

Banker

Tyskland

Institute of International Finance (IIF)

Banker

USA

International Organization of Securities Commissions
Banker
(IOSCO)

Spanien

International Swaps and Derivatives Association
(ISDA)

Banker

UK

Japanese Bankers Association (JBA)

Banker

Japan

SIX Swiss Exchange, AG

Banker

Schweiz

The Canadian Bankers Association (CBA)

Banker

Kanada

The European Banking Federation (EBF)

Banker

Europa

The French Banking Federation (FBF)

Banker

Frankrike

The Hong Kong Association of Banks (HKAB)

Banker

Hong
Kong

World Council of Credit Unions WOCCU)

Banker

USA

Acteo, Association Francaise Pour Les Enfants
Precoces (AFEP) & Movement of the Enterprises of
France (MEDEF)

Företag

Frankrike

American Council of Life Insurers (ALCI)

Företag

USA

American Gas Association (AGA)

Företag

USA

Association for Financial Markets in Europe (AFME) Företag

Europa

BlackRock, Inc.

Företag

USA

British American Tobacco plc (BAT)

Företag

UK

British Petroleum, plc. (BP)

Företag

UK
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British Telecommunications plc

Företag

UK

BusinessEurope

Företag

Europa

CFA Society of the UK

Företag

UK

City Group, plc.

Företag

UK

Cooperatives Europe

Företag

Europa

Edison Electric Institute (EEI)

Företag

USA

European Insurance and Occupational Pensions
Authority (EIOPA)

Företag

Europa

Financial Executives International (FEI)

Företag

Kanada

German Insurance Association (GDV)

Företag

Tyskland

International Business Machines (IBM)

Företag

USA

International Co-operative Alliance (COOP)

Företag

Belgien

National Association of Water Companies (NAWC)

Företag

USA

Petrobras, S.A.

Företag

Brasilien

Quoted Companies Alliance (QCA)

Företag

UK

Repsol, YPF

Företag

Spanien

Shell International Limited

Företag

UK

Siemens, AG.

Företag

Tyskland

Svenskt Näringsliv [Confederation of Swedish
Enterprise] (SEAG)

Företag

Sverige

Telefónica, S.A.

Företag

Spanien
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The Linde Group

Företag

Tyskland

Unilever

Företag

UK

Columbia Business School

Akademiker

USA

Group of Brazilian Academics

Akademiker

Brasilien

Göteborgs universitet

Akademiker

Sverige

Loughborough University

Akademiker

Uk

Open University Business School

Akademiker

UK

University of Brasilia (UnB)

Akademiker

Brasilien

University of Melbourne

Akademiker

Australien

University of Technology Sydney (UTS)

Akademiker

Australien

Vrije Universiteit Amsterdam (VU)

Akademiker

Belgien
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