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Abstract 

Title: The legitimacy in the standard setting process of IASB – A case study of the comment letters 

in the development of IFRS 16 - Leases 

Seminar date: 2016-05-25 

Course: FEKN90: Degree project, Master of Science in Business and Economics, 30 ECTS. 

Authors: Rickard Bäck, Jesper Johansson and Jonathan Wallin 

Advisor: Kristina Artsberg 

Five key words: Legitimacy, Standard setting process, IFRS 16, IASB and Leasing 

Purpose: This study investigates the comment letters role and the influence of different 

stakeholders connected to the IFRS-16-project. The purpose is to increase the understanding of 

legitimacy aspects in the standard setter’s choice of accounting solutions, depending on the 

stakeholder’s opinions. 

Methodology: This study uses a reciprocal strategy, a combination of qualitative and quantitative 

methods. A content analysis of the comment letters to the revised exposure draft, IFRS 16 – Leases, 

has been done. These were coded based on different variables depending on different key issues, 

different types of argumentation and different perceived characteristics. This coding was then used 

for descriptive statistics and statistical tests. Excerpts from comment letters have been used as 

complement to exemplify the argumentation. 

Theoretical perspective: The theoretical framework consists of (I) Legitimacy theory, (II) the 

innovative process in financial accounting standards setting, (III) political process and (IV) legal-

ethical philosophy - teleology and deontological ethics. 

Empirical foundation: The empirical foundation consists of 654 comment letters that was 

received to the revised exposure draft of IFRS 16. 

Conclusion: This study shows that there is no statistically significant difference between the level 

of influence to the outcome of IFRS 16 and different interest groups, which indicate a high 

procedural legitimacy. Deontological arguments have had significant higher influence compared 

to teleological arguments, but does not indicate any harm to the procedural legitimacy. Also, the 

study shows that the respondents perceived the characteristics to be poor, expressions IASB tried 

to address.  
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Kapitel 1. Inledning 

I detta inledande kapitel ges en introduktion till uppsatsens huvudsakliga område kring 

redovisningsnormgivning och dess process. Detta mynnar ut i problematiseringen om normgivares 

legitimitet och avslutas med uppsatsens frågeställning och syfte samt en disposition 

av uppsatsen. 

 

 

1.1 Bakgrund 

Från ett praktiskt perspektiv kan det konstateras att de finansiella rapporterna i dagens 

globaliserade värld har en viktig betydelse på kapitalmarknaderna och berör en bred internationell 

publik. Ekonomierna blir alltmer integrerade och många storföretag finns noterade på fler än en 

börs i olika länder och världsdelar. Som en följd av detta har redovisningsregleringen på senare år 

kommit att förändras i en allt snabbare takt (Nilsson, 2014). 

På redovisningsområdet kallas regleringen ofta övergripande för normer och utvecklingen av den 

för normbildning. Vidare används termen normgivning för att beskriva en aktörs publicering av 

redovisningsriktlinjer med, mer eller mindre, auktoritativ verkan (Artsberg, 2005). Precis som på 

andra områden återfinns regleringen på flertalet olika nivåer och med skiftande juridisk karaktär 

och tyngd. Hur denna hierarki ser ut är inte entydigt överallt, utan kan skifta mellan olika 

jurisdiktioner. Omfattningen av redovisningsskyldighet, gränsnivåer och så vidare kan också skilja 

sig åt väsentligt (Nilsson, 2014). 

På en mer abstrakt nivå kan redovisning, som är ett mänskligt konstruerat system av hur 

transaktioner och affärsverksamhet kan mätas, arkiveras och kommuniceras, betraktas som mer 

vagt och svårdefinierat. Det är ingen naturlag som styr hur företag eller andra organisationer ska 

redovisa sin verksamhet. Istället, menar Ordelheide (2004), är redovisning en samhällsinstitution 

sprungen ur en tanke- eller idékonstruktion först på individnivå och sedan kollektivt. Grunden för 

de redovisningsmässiga principer och koncept som formuleras i bland annat föreställningsramarna, 

“conceptual frameworks”, är det syfte och funktion man tänker sig att redovisningen ska tjäna. 

Redan däri framgår att redovisning har en tydlig normativ och etisk dimension i och med att val, 

avvägningar och ställningstaganden måste göras. Om finansiella rapporter accepteras som ett 

fördelningsmässigt instrument av ekonomiska resurser har redovisningen sociopolitiska effekter. 

Därför blir grundläggande värderingar, ideologier och trosuppfattningar avgörande för 

redovisningsreglers utformning (Ordelheide, 2004). 
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Självklart känner redovisningens aktörer väl till detta och få, om någon, motsäger att 

redovisningsreglering har en politisk dimension, till skillnad mot tillämpning som är mer 

mekaniskt. Det får till följd att många vill påverka utformningen av reglerna och därför deltar i 

processen. Frågorna kan bli mycket kontroversiella och rättviseaspekter ställs på sin spets när 

kompromisslösningar mellan olika intressen ska nås. Grundläggande frågor som vad hög 

redovisningskvalitet egentligen innebär och hur reglerna ska utformas för att på bästa sätt uppnå 

detta är ständigt uppe för debatt. (Ordelheide, 2004) 

Redovisning är alltså ingen exakt vetenskap och det är ett ämnesområde under fortlöpande 

förändring, både på grund av att nya slag av transaktioner och avtal utvecklas, och på grund av att 

befintliga redovisningslösningar inte anses tillfredsställande eller leder till önskade utfall. 

Förändringen tar plats på olika nivåer och är sammankopplat i ett nät av andra samhällsinstitutioner 

och -processer. På redovisningsområdet framgår det tydligt att många olika organ och aktörer är 

inblandade i ett komplext samspel i normgivningsprocesserna och att de mest betydelsefulla 

forumen numera har internationell karaktär.  

Internationellt sett finns det två regelverk utgivna av två olika normgivande organ som har spelat 

en särdeles stor roll, vilka är amerikanska FASB med regelverket US GAAP och IASC, som 2001 

kom att ombildas till IASB, med regelverket IAS som sedan ombildningen kallas för IFRS. IFRS 

är alltså en vidareutveckling av IAS, men IAS är fortfarande i kraft idag så till vida att de inte 

ersatts av nya IFRS. Regelverket kallas ändå övergripande för IFRS trots att det alltså innehåller 

vissa IAS (Nobes & Parker, 2012). FASB är framförallt inflytelserik på grund av att USA är, och 

länge har varit, världens största ekonomi som också har en lång tradition inom redovisning såväl i 

teori som i praktik och därmed har ansetts vara världens mest framstående inom området. IASB 

skiljer sig delvis ifrån FASB, eftersom de verkar på en internationell arena. Deras normgivning är, 

parallellt med US GAAP, den globalt sett mest betydelsefulla, då den idag finns antagen i minst 

116 jurisdiktioner. Som viktig milstolpe kan nämnas EU:s införande av IFRS som obligatoriskt 

redovisningsregelverk för marknadsnoterade bolag från och med räkenskapsår påbörjade 1 januari 

2005 och framåt (IFRS Foundation, 2015a). Nämnas bör också att IASB och FASB har ett nära 

samarbete och de två organisationerna har ambitionen att på sikt kunna etablera ett gemensamt 

regelverk med harmoniserade standarder (Nobes & Parker, 2012). Processerna med publicering av 

förslag på redovisningsstandard med tillhörande remissrundor koordineras ofta, vilket bland annat 

framgår av att remissvaren publiceras gemensamt på en och samma hemsida. 
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IASB:s uttalade mål är att skapa en uppsättning globalt accepterade redovisningsstandarder av hög 

kvalitet och därmed skapa en enhetlighet, ofta benämnd harmonisering. Trots organisationens 

otvivelaktigt viktiga roll på redovisningsutvecklingen så saknar den lagstiftande makt och dess 

redovisningsriktlinjer blir endast gällande då de antas av lokala parlament. Däremot finns det ett 

uttalat stöd från många tunga internationella organisationer såsom G20, Världsbanken, IMF, 

IOSCO och IFAC (IFRS Foundation, 2015a, b & c). 

Konstateras kan att ett sådant marknadsregleringsorgan, vars regler påverkar förutsättningarna för 

en så stor del av näringslivet, rimligtvis alltid kommer vara ett omdiskuterat ämne för både 

teoretiker och praktiker. Såväl organisationens struktur, processer och aktiviteter som dess 

redovisningsstandarder undersöks och debatteras kontinuerligt. Antalet perspektiv och 

infallsvinklar är nästan oändligt, men en central aspekt är att IASB är beroende av ett högt 

förtroende (Bamber & McMeeking, 2015; Jorissen, Lybaert, Orens, & Van Der Tas. 2014; Burlad 

& Colosse, 2011). Uttryckt på ett mer akademiskt språk är legitimitet essentiellt för IASB:s 

existensberättigande och således en mycket viktig och intressant infallsvinkel för forskning. 

1.2 Problematisering 

IASB:s normer utgör den så kallade ”mjuka” delen av det legala ramverket som berör redovisning. 

Med det menas att organisationens redovisningsregelverk inte har någon legal bindande verkan per 

automatik. IASB har heller ingen auktoritet att tvinga aktörer att följa de regler och riktlinjer som 

ges ut och saknar även sanktionsmöjligheter om normerna inte efterlevs. Att organisationen 

bedöms vara legitim är därför centralt för dess framgång som en privat och internationell 

normgivare och i förlängningen för hela projektet med internationell harmonisering av 

redovisningsregler (Nilsson, 2014). 

Legitimitet i sig är ett svårdefinierat och facetterat begrepp, men själva essensen fångades av 

Suchman (1995, s. 575), som definierade legitimitet som:  

“[…] a generalized perception or assumption that the actions of an entity are desirable, proper, 

or appropriate within some socially constructed system of norms, values, beliefs, and definitions”.  

Den avgörande faktorn för att en organisation ska uppnå legitimitet är med andra ord att dess 

verksamhet och agerande uppfattas ligga i linje med omgivningens åsikter om accepterat handlande 

(Suchman, 1995). 

I skenet av legitimitetsbegreppets abstrakta natur kan ett antal forskningssvårigheter urskiljas. Den 

första gäller att finna objektiva måttstockar för att identifiera och mäta legitimitet. Därför kräver 
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sådana försök att indikatorer väljs ut som är mätbara, eller åtminstone observerbara, och indirekt 

påvisar legitimitet eller brist därav. Vilka dessa skulle vara som bäst fyller det syftet är inte helt 

enkelt att avgöra. Teoretiskt har en uppdelning i olika typer av legitimitet gjorts i syfte att precisera 

och förstå legitimitetsbegreppet. Ett sådant försök har gjorts av Suchman (1995), som beskriver tre 

huvudkategorier av legitimitet: pragmatisk, moralisk och kognitiv. Uppdelningen har en hierarkisk 

karaktär på så sätt att pragmatiskt beskrivs som den enklaste och minst beständiga formen och 

kognitiv som den djupaste och mest beständiga formen. 

Givet att IASB bedriver redovisningsnormgivning, det vill säga en slags regleringsverksamhet, är 

ett rimligt antagande att det finns förväntningar på att processen är demokratisk, inkluderande, 

transparent och neutral. Dessa förväntningar har varit utgångspunkten för tidigare forskning kring 

IASB:s standardutvecklingsprocess, benämnd “due process”. Bland annat Burlad och Colosse 

(2011) har belyst frågan om legitimitet hos IASB. De ifrågasätter om IASB:s “due process” är 

tillräckligt solid som källa till legitimitet då den endast till synes kan anses demokratisk, eftersom 

enbart intressenter med betydande finansiella och intellektuella resurser kan delta effektivt. För att 

undvika vad de kallar “politisk redovisning”, där standardsättaren går politiska eller ideologiska 

ärenden, menar de att IASB behöver bygga en mer “adekvat” legitimitet. Även Bamber och 

McMeeking (2015) poängterar att IASB är beroende av att uppfattas som legitima och att det därför 

är att förväntas att de tar jämlik hänsyn till olika gruppers remissvar. Trots det fann de ett visst mått 

av partiskt inflytande i sin statistiska analys avseende behandlingen av remissvar som lämnats till 

“IFRS 7 - Finansiella Instrument: upplysningar”. De fann att revisionsbyråerna där hade 

oproportionellt mindre inflytande på den färdiga standarden än vad andra intressentgrupper hade, 

samt att reaktionen på amerikanska remissvar var mer fördelaktig kontra reaktioner på brittiska 

remissvar. Shields (2014) analyserade även hon inkomna remissvar avseende IFRS 7 och fann då 

att upprättarna hade haft ett större inflytande, mätt i relativa termer, som lyckats begränsa 

omfattningen av upplysningskraven i den färdiga standarden. Rörande IFRS 9 -Finansiella 

instrument fann hon däremot att ingen enskild intressegrupp kunde påvisas ha haft större påverkan 

än någon annan grupp. Ytterligare empiriska undersökningar av remissvar har genomförts av bland 

annat Jorissen, Lybaert, Orens och Van Der Tas (2012), där de konstaterade att olika 

intressentgrupper i skiftande grad är aktiva beroende på vad frågan gällde och vid vilken tidpunkt 

i processen det gällde. 

Som ovan framgår har tidigare forskning i hög grad fokuserat att via statistiska metoder utröna 

maktobalanser och relativt inflytande. Vilken typ av intressentgrupp, och i vissa fall geografisk 

hemvist, har varit kategoriseringsvariablerna som testats mot relativt inflytande över 
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normgivningen. Resultaten har inte varit entydiga och någon generell obalans har inte kunnat 

styrkas. I vissa fall har den empiriska undersökningen kopplats till legitimitet, som i Bamber och 

McMeeking (2015), där de har argumenterat för att ojämnt inflytande äventyrar IASB:s legitimitet, 

främst den moraliska legitimiteten men i förlängningen även den kognitiva. Detta resonemang 

bygger på antagandet att lika relativt inflytande mellan olika intressenter genererar legitimitet, 

vilket i nästa steg kan ses som en normativ ståndpunkt om att ett demokratiskt tillvägagångssätt 

vid standardutvecklingen överensstämmer bäst med den rådande uppfattningen i samhället kring 

“best practice” eller åtminstone ”acceptable practice”. 

Det är dock inte så enkelt att lika inflytande nödvändigtvis är ekvivalent med legitimitet. Det är 

inte oproblematiskt att hävda att alla intressenters åsikter ska bli iakttagna i samma utsträckning, 

för det kan resultera i långsamma processer där det blir svårt att ta sig vidare från status quo samt 

att regleringarna kan bli urvattnade om konsensus ska nås enligt principen om minsta gemensamma 

nämnare (Artsberg, 2005; Scott, 2009). 

IASB:s produkt är dess redovisningsstandarder, vilket ur många aspekter får betraktas som en 

tämligen komplex och därmed svårutvärderad produkt. Det har föreslagits att den väsentliga 

aspekten som redovisningsstandarder bör utvärderas utifrån är huruvida de gynnar allmänheten 

(Durocher, Fortin & Côte, 2007), vilket innebär att kostnaderna, både direkta och indirekta, ska 

ställas mot vinsterna med regleringen (Scott, 2009). Dock är det uppenbart att en sådan kalkyl inte 

lätt låter sig göras, utan istället bygger på uppskattningar och bedömningar (Scott, 2009; Deegan 

& Unerman, 2011). Kanske på grund av dessa svårigheter har inte någon empirisk forskning som 

analyserat effekterna av deras redovisningsstandarder utifrån ett legitimitetsperspektiv återfunnits 

vid denna studies litteraturgenomgång.  

Däremot finns det mer skrivet om det faktum att redovisningsreglerna har stora effekter både på 

formen och innehållet i de finansiella rapporterna och ofta även på nyckeltalen. De ekonomiska 

konsekvenserna kan bli omfattande och således har många intressenter incitament att påverka 

reglerna. Samtidigt är IASB beroende av att intressenterna, däribland redovisande företag, 

accepterar reglerna och uppmuntrar därför till aktivt deltagande. För legitimitet krävs inte att IASB 

förhåller sig helt neutralt till intressenternas åsikter. Det är en svår avvägning att hålla sig lagom 

oberoende gentemot intressenter, men samtidigt beakta deras kommentarer och eventuella 

invändningar (Scott, 2009).  

Zeff (1978) uppmärksammade tidigt att normgivaren har en svår utmaning i att beakta olika 

intressen och åsikter, utifrån både ett teoretiskt perspektiv där principfasthet och konsekvent 
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tillämpning framhålls som överordnat och ett praktiskt perspektiv där ekonomiska konsekvenser 

istället är mest väsentligt, och kallade det för en “delikat balansakt”. Denna motsättning mellan å 

ena sidan ett principfast förhållningssätt och å andra sidan ett pragmatiskt, kan relateras till 

reglering generellt. Särskilt inom etisk-juridisk filosofi har frågan angående vad som bör beaktas 

vid, och ligga till grund för, regelutformning diskuterats. De två kontrasterande synsätten har 

benämnts teleologisk respektive deontologisk och innebär i korthet att det finns en fundamental 

skillnad mellan principorienterad kontra målorienterad reglering (Strömholm, 1996).  

Trots ovan diskuterade svårigheter med att undersöka sociopolitiska organisationer såsom IASB 

utifrån ett legitimitetsperspektiv, så företas den uppgiften i denna studie. Troligtvis är illegitima 

element lättare observerbara (jämför K. Popper - falsifierbarhet1), och i enlighet med 

legitimitetsteorin skulle en process där systematisk ojämlikställande av olika intressentgrupper 

kunna betecknas som ett legitimitetshot för normgivningsorgan som IASB. Likaså kan en 

slutprodukt, en redovisningsstandard, som helt saknar stöd från intressenter även det hota 

legitimiteten (Suchman, 1995). 

Fallet för undersökningen är utvecklingsprocessen av IASB:s redovisningsstandard IFRS 16 - 

Leases. Den forskning som finns kring den redovisningsstandarden är begränsad då den är 

utkommen så nyligen som januari 2016. Leasingfrågan har dock länge varit föremål för debatt. 

Den föregående leasingstandarden, IAS 17, utkom 1982 och det första “diskussionsdokumentet” 

för IFRS 16 utgavs 2009 (IASPlus, n.d.; IFRS Foundation, 2016a). Hur redovisningen av olika 

former av leasing skall göras och hur reglerna skall utformas är kontroversiellt, då de ger direkta 

utslag på organisationers finansiella rapporter och nyckeltal. Till exempel leder, enligt vissa 

beräkningar, förändringen som IFRS 16 medför till en tvåsiffrig procentuell ökning av de 

räntebärande skulderna hos ett genomsnittligt företag i Storbritannien (Irvine, 2016). 

1.2.1 Frågeställningar 

● Hur uppfattar olika intressentgrupper egenskaperna i förslagen ny redovisningsstandard i 

IFRS 16 - Leases-projektet? 

● Har teleologiska och deontologiska argument beaktats olika? 

● Har någon intressentgrupps remissvar beaktats i högre utsträckning än någon annan grupps? 

● Får ovanstående frågeställningar någon effekt på normgivarens legitimitet?  

                                                 
1
 Karl Popper beskrev med hjälp av “black swan fallacy” hur en generalisering såsom “Alla svanar är vita” inte 

kan bevisas (såtillvida att inte hela populationen undersöks), eftersom det kan motbevisas bara genom att en enda 

svart svan observeras. (Helfenbein & DeSalle, 2005). På samma sätt är det svårt att bevisa att en organisation har 

legitimitet, eftersom en enda uppfattning att organisationen inte är legitim motbevisar det.  
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1.3 Syfte 

Studien undersöker remissvarens roll och remissinsändarnas inflytande i IASB:s due process, i 

samband med IFRS 16-projektet. Syftet är att öka förståelsen för legitimitetsaspekter på 

normgivarens val av redovisningslösningar utifrån intressenternas åsikter. 

1.4 Avgränsning 

Studien fokuserar på normgivningsprocessen till IFRS 16 - Leases genom en undersökning av 

remissvar inskickade till det reviderade utkastet av förslag på ny redovisningsstandard, ED/2013/6. 

Andra delar av processen utelämnas därmed. Motiveringar till dessa val, och reflektioner på vad 

de medför, återfinns uppsatsens metodkapitel.  

1.5 Disposition 

Kapitel 2 – I detta kapitel presenteras uppsatsens metodik. Med hjälp av metodlitteratur 

underbyggs det tillvägagångssätt som undersökningen baseras på. Här redogörs för 

datainsamlingsmetod, olika urval samt hur det empiriska materialet bearbetats och analyserats. 

Vidare presenteras en djupgående utvärdering kring studiens metodval och effekter valen får. 

Kapitel 3 – I detta kapitel presenteras uppsatsens institutionalia. Denna består av en redogörelse 

av IASB:s normgivningsprocess överlag samt till IFRS 16 specifikt. Vidare presenteras en historisk 

redogörelse för utformning av leasingstandarder, med en inblick i IAS 17, det första utkastet av 

IFRS 16, det reviderade utkastet och slutversionen av IFRS 16 - Leases. 

Kapitel 4 – I detta kapitel presenteras uppsatsens teoretiska referensram. Denna består av en 

presentation av legitimitetsteorin samt andra vedertagna teorier och modeller. Det ges även en 

inblick i tidigare forskning kring området. 

Kapitel 5 – I detta kapitel presenteras uppsatsens empiriska data, vilket består av en genomgång 

av alla inskickade remissvar till det reviderade utkastet av IFRS 16. 

Kapitel 6 – I detta kapitel presenteras en analys av undersökningens resultat utifrån valda teorier.  

Kapitel 7 – I detta kapitel presenteras uppsatsens slutsats, vilket återkopplar till de frågeställningar 

och syfte studien önskar besvara. Kapitlet avslutas med förslag på framtida forskningsmöjligheter, 

vilka bygger på observationer under uppsatsens gång. 
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Kapitel 2. Metod 

I detta kapitel blir läsaren införstådd i studiens metodval och det tillvägagångssätt som använts 

vid besvarandet av syftet. Utifrån metodlitteratur underbyggs de val av forskningsstrategi, 

forskningsdesign samt forskningsmetod som gjorts. I kapitlets avslutande del utvärderas studiens 

metodval.  

 

2.1 Forskningsstrategi och design 

För att besvara studiens syfte har en reciprok analys med en blandning av kvalitativ och kvantitativ 

forskningsstrategi använts. Som Bryman och Bell (2013) säger är den mest uppenbara distinktionen 

mellan kvalitativ och kvantitativ forskning att kvalitativ använder sig av ord och kvantitativ av 

siffror. Det innebär dock inte att en i grunden kvalitativ studie inte kan ha inslag av kvantitativa 

element. En så kallad reciprok strategi gör distinktionen mellan kvantitativ och kvalitativ forskning 

mindre relevant eftersom en sådan studie innebär att en kombination av de båda metoderna används 

(Bryman & Bell, 2013). I denna studie har den reciproka strategin visualiserats i en kvalitativ 

innehållsanalys av inskickade remissvar och en kvantitativ statistisk analys av det empiriska 

materialet. 

IASB:s legitimitet har kopplats till dels normgivningsprocessen och dels värdesättandet av 

slutprodukten där forskningsobjekt för denna studie är IFRS 16 - Leases. Detta innebär att 

forskningsdesignen utgörs av en fallstudiedesign, något som är en vanligt förekommande form av 

forskningsdesign inom företagsekonomisk forskning (Bryman & Bell, 2013). En blandning av 

kvalitativ och kvantitativ metod är enligt Bryman och Bell (2013) något som är vanligt applicerat 

och godkänt inom fallstudiedesignen, vilket gör att samspelet mellan forskningsstrategin och 

forskningsdesignen fungerar väl ihop. Motivering till valet av just IFRS 16 är att leasing är ett 

aktuellt ämne som har varit omdebatterat inom redovisning under en lång tid. Det har funnits ett 

behov av att byta ut den tidigare leasingstandarden IAS 17 och utformningen av en ny skulle 

komma att bli en mycket het fråga. Utifrån IASB:s första utkast blev det uppenbart att stora 

förändringar på resultat- och balansräkningen var att förväntas, vilket skapar stora incitament för 

intressenter, framförallt för de som direkt påverkas av förändringarna, att delta och tydliggöra sina 

ståndpunkter i remissrundan för det andra, reviderade utkastet. Den färdiga standarden gavs ut i 

januari 2016 och är IASB:s senast utgivna redovisningsstandard (IFRS Foundation, 2016a). IASB 

verkar i en dynamisk miljö under ständig förändring, vilket motiverar valet av en så aktuell standard 

som möjligt, eftersom normgivningsprocessen vid utvecklingen av äldre standarder riskerar att i 



Bäck, Johansson och Wallin (2016). Legitimitet i IASB:s normgivning. 

 

9 

 

mindre utsträckning reflektera den verklighet IASB befinner sig i idag. Då standarden precis 

utkommit finns heller ingen annan forskning kopplat till standarden, vilket även det motiverar 

valet. 

2.2 Datainsamlingsmetod 

Metoden för datainsamling har bestått av en innehållsanalys av remissvaren. En mer utförlig 

beskrivning av innehållsanalysen finns beskrivet i 2.5 Innehållsanalys. För att besvara 

forskningsfrågan kring relativt inflytande presenteras först en beskrivning av skillnaderna mellan 

det reviderade utkastet och den slutliga standarden i Kapitel 3. Institutionalia. Avslutningsvis i 

Kapitel 3 sammanfattas de ändringar och bevarande som gjorts mellan det reviderade utkastet och 

IFRS 16. Därefter har remissvaren granskats för att undersöka om någon grupp i relation till andra 

grupperna har haft högre påverkningsgrad. Syftet är att kvantifiera gruppers inställning till olika 

delar av standarden, vilka som valts ut beskrivs i 2.4 Val av empiri. Därefter mäts positiva eller 

negativa inställningarna avsändarna har haft till vissa utvalda förslag och jämförs med faktiska 

ändringar mellan utkastet och den slutliga standarden. Det hela kan ses som ett röstsystem där en 

positiv inställning till ett område innebär att avsändaren röstar för att bibehålla området som det är 

till den slutliga standarden. På samma sätt ger en negativ inställning en röst på att området borde 

bytas ut eller förändras.  

För att besvara forskningsfrågan kring uppfattade egenskaper har innehållet i remissvaren 

klassificerats utifrån sex olika egenskaper kopplade till redovisning, vilka är direkt hämtade från 

Husseins (1981) modell och finns beskrivna i teori-avsnittet. Vid forskningsfrågan kring 

argumentation av mål- eller principorienterade slag (teleologisk kontra deontologisk) har 

remissvaren klassificerats som övervägande deontologisk eller övervägande teleologisk 

(Strömholm, 1996). Teleologiska och deontologiska argument har använts som komplement till 

Husseins redan framtagna egenskaper för att avgöra hur omgivningen värdesätter slutprodukten, 

vilket enligt legitimitetsteorin har korrelation (Suchman, 1995). Detta motiveras av att 

framtagningen av redovisningsstandarder kan finna svårigheter i sökandet efter balansen mellan de 

principer redovisningen ska bygga på och de konsekvenser detta i praktiken kan ge. De egenskaper 

som presenteras i Husseins modell anses därmed inte av oss vara tillräckligt djupgående och 

behövde kompletteras för att kunna appliceras på legitimitetsbegreppet. Vid prövning av remissvar 

framkom att denna balans var flitigt diskuterad varför den lades till.  
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För att ge mer färg till argumentationen och på ett mer kvalitativt perspektiv kunna analysera har 

ett urval av remissvaren från varje intressentgrupp plockats ut för att utröna exakt vad de anser om 

de olika frågorna, mer om detta urval i 2.4 Val av empiri. 

Scott (1990 citerat i Bryman & Bell 2013, s. 550) föreslår fyra bedömningskriterier avseende olika 

dokument, i denna studies fall remissvarens, kvalitet: autenticitet, trovärdighet, representativitet 

och slutligen meningsfullhet. Remissvaren är upplagda i sin helhet och är omodifierade 

ursprungsdokument. De innehåller intressenternas åsikter exakt så som de ville formuleras och 

risken för felaktigheter eller förvrängningar är obefintlig. IASB vill få respons på utkastet av 

standarden och ställer några specifika frågor, som avsändaren antingen kan kommentera i tur och 

ordning eller helt bortse från och istället formulera sig fritt. Remissvar till utkasten är det som anses 

ge störst möjlighet för omgivningen att påverka normgivningsprocessen och är även det mest 

transparenta material som givits ut (Brady & Triplett, 2011). Svaren finns upplagda i sin helhet på 

IASB:s hemsida och det behövs därmed ingen tidsödande informationssökning för att ta reda på 

vad olika intressenter tycker. Utifrån ovanstående går det att styrka att kvaliteten på remissvaren 

som dokument håller en mycket hög nivå. 

2.3 Litteraturgenomgång 

När forskningsfrågan var formulerad gjordes en omfattande litteraturgenomgång, vilket är ett av 

de absolut viktigaste momenten vid uppsatsstarten. Detta för att ta reda på tidigare och befintliga 

kunskaper och vilka studier som producerats för att inte göra samma sak på nytt (Bryman & Bell 

2013). 

Backman (2016) menar på att det finns tre tillvägagångssätt vid en litteraturundersökning, 

konsultation, manuell sökning samt datorbaserad sökning. Det första tillvägagångssättet som vi 

gjorde var en datorbaserad undersökning. Denna skedde genom användandet av de två elektroniska 

referensdatabaserna Google Scholar och LUB Search. Google Scholar är en sökmotor som ger en 

utmärkt översikt över vetenskaplig litteratur där de med sina logaritmer ger sökaren en snabb och 

adekvat vägvisning till de mest relevanta artiklar utifrån ens sökord. LUB Search är ett av de största 

digitala biblioteken i Sverige där studenter vid Lunds Universitet får tillgång till i princip all 

forskning som publicerats, forskning som annars ofta måste köpas för att få tillgång till. 

För alla databaser gäller att sökorden formuleras väl så att lämpliga referenser hittas. Språket måste 

anpassas och synonymer till sökorden är användbart (Bryman & Bell, 2013). De sökord som 

användes till denna uppsats var “Standard setting accounting”, “Policy making”, “Standard 

setting”, “IASB”, “Lobbying IASB”, “IFRS 16”, “Legitimacy standard-setting”, “Development of 
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IFRS” med flera. Vid sökningen i LUB Search filtrerades artiklarna så att enbart de som blivit Peer 

Reviewed påträffades, i syfte att filtrera bort de av lägre kvalitet. De vetenskapliga artiklar som 

hittats har i största möjliga mån publicerats från erkända vetenskapliga journaler som 

rekommenderats av vår handledare. 

En manuell sökning skedde efter den datorbaserade sökningen där tillvägagångssättet var att 

bläddra i de böcker som tidigare ingått som kurslitteratur. Till både den manuella sökningen och 

den datorbaserade sökningen var ett så kallat snöbollsurval ett vanligt förekommande 

tillvägagångssätt vid sökandet efter nya källor (Biernacki & Waldorf, 1981). Detta innebär att 

referenslistorna i de funna källorna har granskats och utifrån dessa har de källor som verkat mest 

relevanta valts ut för att undersökas närmare. Viss problematik finns med en sådan metod, eftersom 

urvalet då görs utifrån andras redan gjorda urval istället för en egen sökning på relevant forskning. 

Det innebär också en ökad risk för att missa nyligen utkommen forskning. Metoden har dock ett 

antal fördelar också som motiverar användningen, bland annat att den är effektiv för att skaffa sig 

en inblick i forskningen och få förståelse för vilka artiklar som är och har varit betydelsefulla på 

området (Biernacki & Waldorf, 1981). 

2.4 Val av empiri  

I processen att utveckla redovisningsstandarden IFRS 16 utgavs två olika utkast, ED/2010/9 och 

ED/2013/6. Enligt de formella reglerna kring IASB:s “due process” krävs att minst ett utkast 

publiceras och blir föremål för öppen remisslämning, men här valde alltså organisationen att även 

genomföra en andra remissrunda. Det andra utkastet, ED/2013/6, valdes ut som forskningsobjekt i 

denna uppsats. Motiveringen till detta är först och främst av tidsmässiga skäl där det inte fanns 

möjlighet att granska alla remissvar till båda utkasten. Valet att undersöka det reviderade utkastet 

framför det första utkastet motiveras av att det reviderade utkastet skiljer sig avsevärt från det första 

utkastet både i sak och i utformningen, där det reviderade utkastet ligger närmare den färdiga 

standarden. Vid val av det första utkastet hade det gått att undersöka på ett tidigare stadie hur 

avsändarna ställer sig till hur leasing bör redovisas. Många av deras förslag kan således redan vara 

inbäddade i det reviderade utkastet, varför vi, vid val av det reviderade utkastet, missar att vissa 

grupper redan kan ha fått gehör. Gehör i denna uppsats använts som att framgångsrika röster. En 

stor aspekt av vad som undersöks i denna studie är värdesättandet av slutprodukten, vilket 

motiverar att undersökningsobjekt ligger så nära slutprodukten som möjligt, varför vi ansåg att det 

reviderade utkastet vägde högre som undersökningsobjekt än det första utkastet.  
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För att med säkerhet kunna besvara frågeställningen och granska om någon part har fått större 

gehör vid normgivningsprocessen i jämförelse med någon annan part, krävs att alla enheter i 

populationen mäts. När det gäller de inkommande remissvaren har därför alla ingått i 

undersökningen. Att låta ett urval representera hela populationen ansågs riskera för höga 

samplingsfel varför valet att använda sig av hela populationen gjordes. Möjligheten att lämna 

remissvar till nya eller förändrade standarder utgivna av IASB ges under en begränsad tidsperiod 

och till berört utkast var denna period fyra månader. Under denna tid inkom 654 remissvar, vilka 

alla är underlag för denna studie. Den nya leasingstandarden har varit ett konvergenssamarbete 

med den amerikanska standardsättaren FASB och ingen uppdelning har skett huruvida avsändarens 

primära mottagare var IASB eller FASB. Detta då avsändarna skulle komma med åsikter kring 

samma material, oavsett om de ville påverka den slutliga standarden hos IASB eller FASB. 

Vid publiceringen av det reviderade utkastet ställde IASB tolv frågor vilka de ansåg var viktigast 

att få svar på vid utformningen av standarden. Av dessa tolv frågor valdes sex ut till denna studie 

genom ett icke-sannolikhetsurval, nämligen fråga ett - sex, vilka finns beskrivna i sin helhet i 

appendix 1. Valet att göra ett urval utan slumpmässig urvalsteknik har sina förklaringar. För det 

första hade ett slumpmässigt urval bidragit till att frågor som inte varit uppe för diskussion i samma 

utsträckning skulle kunna bli valda. De sex valda frågorna är de mest omdebatterade och är där 

störst skillnad ligger från IAS 17. Två av de tolv frågorna gällde enbart FASB-organisationer, en 

enbart IASB-organisationer och en behandlade IAS 40, varför dessa fyra gick bort. De kvarstående 

var inte uppe för debatt i någon omfattande utsträckning. Att undersöka dessa hade även varit en 

för stor tidskrävande process som motiverar ett urval (Eneroth, 1987). 

Uppsatsen baseras till stor del på relativt inflytande och det finns olika dimensioner av vilka olika 

grupper som kan ingå i undersökningen. Vid uppsatsens empiriinsamling gjordes en uppdelning på 

intressentgrupperna: (I) “Upprättare”, (II) “finansbolag”, (III) “revisorer och revisionsbyråer”, (IV) 

“användare”, (V) “nationella normgivare och tillsynsorgan”, (VI) “akademiker” samt (VII) 

“andra”. Mer information om de olika grupperna återfinns i appendix 2. 

En grundlig utvärdering gjordes till de sju valda intressentgrupperna. Förhoppningarna var att dessa 

skulle ge en så heltäckande bild som möjligt. Finansbolag lades till efterhand då dessa oftast utgör 

både upprättare och användare och vi ansåg att det skulle bli missvisande att ha dem under endast 

en av dessa. En finare uppdelning av intressentgrupper kan i efterhand framgå som mer adekvat. 

Exempelvis kan även leasinggivare tänkas kommentera förslaget ur både ett användar- och 
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upprättarperspektiv. Att så inte gjordes motiveras av att det är viktigt att grupperna går att särskilja, 

vilket ansågs problematiskt vid fler intressentgrupper än de sju valda. 

En adekvat urvalsteknik för att minska risken för samplingsfel är viktigt. Samplingsfel innebär den 

skillnaden som kan uppstår mellan urvalet och populationen som urvalet grundar sig på. Ett 

obefintligt samplingsfel innebär att urvalet helt och hållet representerar populationen i sig (Bryman 

& Bell, 2013). 

Som tidigare berättat valdes till varje intressentgrupp ett antal remissvar ut vilka utdrag gjordes 

från för att visa hur gruppen resonerade kring varje fråga. Urvalet av vilka remissvar som valdes 

ut skedde genom ett stratifierat slumpmässigt urval, vilket innebär att vissa egenskaper togs i 

beräkning innan det slumpmässiga urvalet gjordes (Bryman & Bell, 2013). De egenskaper som 

togs i beräkning var att remissvaret skulle ha en typfördelning av deras kodning i jämförelse med 

gruppen som avsändaren representerar. Detta innebär att gruppen stratifierades utifrån kriteriet att 

de skulle ha samma inställning till de olika frågor som resultatet för gruppen blev. När detta var 

filtrerat valdes ett antal remissvar slumpmässigt ut. Antalet bestod av fem remissvar från gruppen 

“upprättare” och fyra från resterande, “finansbolag”, “revisorer och revisionsbyråer”, “nationella 

normgivare och tillsynsorgan” samt “användare”. Grupperna “akademiker” och “andra” valdes att 

exkluderas och motiveras mer nedan i 2.6 Bearbetning och analys av data. Antalet baseras på 

andelen av totala antalet remissvar som skickades in från varje grupp, där upprättarna var klart fler. 

  

Tabell 1: Antal och andel respondenter fördelat på intressentgrupp. 

2.5 Innehållsanalys 

Som beskrivet utgör studiens empiriska material av remissvar inskickade till IASB/FASB. Dessa 

remissvar har behandlats enligt en metod benämnd innehållsanalys. Denna metod innebär att 

innehållet i dokumenten läses, tolkas och sedan kvantifieras på ett både systematiskt och 

replikerbart sätt (Bryman & Bell, 2013). Som grund för en adekvat innehållsanalys har hjälp 

inhämtats från Bergström och Boréus (2012). I boken “Textens mening och makt” beskrivs fem 

olika tekniker för att analysera texter: (I) Innehållsanalys, (II) argumentationsanalys, (III) idé- och 

Intressentgrupp Antal Andel

Upprättare 363 55,5%

Finansbolag 86 13,1%

Revisorer och revisionsbyråer 69 10,6%

Andra 66 10,1%

Nationella normgivare och tillsynsorgan 34 5,2%

Användare 30 4,6%

Akademiker 6 0,9%

Totalsumma 654 100%
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ideologianalys, (IV) visuell textanalys samt (V) diskursanalys. En innehållsanalys, såsom den i 

denna studie, går ut på att läsa texter, utveckla ett kodschema, konstruera en kodningsinstruktion, 

koda och sedan räkna. Detta kvantifierar element i texter vilket gör det hanterbart för senare analys. 

Logiken bakom denna metod är att det som är frekvent använt anses som viktigt. Objekt för vår 

studie är att räkna uttryck för idéer där kodaren entydigt ska bestämma om den uttalade 

inställningen är positiv, negativ eller neutral i varje fråga som berörs (Bergström & Boréus, 2012). 

För en innehållsanalys krävs ett kodschema med olika kategorier som informationen kan 

klassificeras in i. Det första steget i att utveckla ett sådant är alltid att bekanta sig med materialet. 

Kodschemat konstruerades först efter att skillnaderna mellan det reviderade utkastet och den 

slutgiltiga standarden undersökts. Vi ansåg även att det var viktigt att bekanta oss med remissvarens 

utformning och innehåll, varför 20 stycken lästes igenom i samband med att kodschemat 

upprättades. Det testades och vidareutvecklades även successivt i prövning mot materialet, vilket 

Bergström och Boréus (2012) rekommenderar. 

För att säkerhetsställa att kodningen gjorts på ett så tillförlitligt sätt som möjligt upprättades en 

kodningsmanual. En kodningsmanual är de instruktioner som ska vara guide vid bedömning av hur 

ett textstycke ska kategoriseras. Även kodningsmanualen testades på olika remissvar och utifrån 

det vidareutvecklades. För att ytterligare minska inslaget av subjektiva, eventuellt olikartade, 

bedömningar utfördes kodningen av de första 65 remissvaren, motsvarande 10 % av populationen, 

av alla tre författare var för sig. Därefter gjordes en jämförelse och eventuella olikheter i kodningen 

mellan författarna diskuterades för att säkra en så likartad tolkning som möjligt. Detta är i enlighet 

med vad Bergström och Boréus (2012) rekommenderar när en innehållsanalys ska utföras av mer 

än en person. 

Vid utformningen av kodschemat har potentiella fallgropar försökt att undvikas. En heltäckande 

indelning av alla dimensioner har försökt att ges, bland annat för att minimera antalet som hamnar 

under kategorin “annan”. Det har dock varit i åtanke att en aktör eller åsikt inte skulle kunna 

klassificeras inom två olika kategorier. Som nämnt tidigare lades “finansbolag” till som en separat 

intressentgrupp av anledningen att de skulle kunna ses som både upprättare och användare. 

Däremot valdes exempelvis “leasinggivare” bort av anledningen att kodningen skulle försvåras och 

en för subjektiv uppdelning hade i många fall gjorts. Vid kategori 2.1 - 2.6 samt 3.2.1 - 3.2.6 har 

kodningen minimerats till tre alternativ, Positiv/instämmer, negativ/instämmer inte eller 

neutral/uppger ej. Detta för att säkerställa att kategorierna verkligen är åtskilda. Det hade kunnat 

argumenteras för användandet av en utförligare skala med “övervägande positiv/negativ”, men 
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ansågs ha för stora bedömningssvårigheter för att i praktiken kunna appliceras. Vid analys av texten 

har det krävts att instruktionerna varit mycket tydliga, så att egen subjektiv tolkning av texten 

kunnat undvikas i en så hög utsträckning som möjligt. Stor ansträngning har lagts på att skapa en 

så deskriptiv och komplett manual som möjligt (Bryman & Bell, 2013). Studiens fullständiga 

kodschema och kodningsmanual återfinns i Appendix 2. 

2.6 Bearbetning och analys av data 

Vid bearbetning av remissvaren så hämtades dessa från FASB:s hemsida. Kodningen skedde 

därefter i MS Excel. Vid presentationen av empirin valdes att först presentera varje 

intressentgrupps inställning till varje fråga, genom deskriptiv statistik, och sedan de utdrag som 

gjorts. Därefter presenteras avsändarnas uppfattningar av standarden, dels utifrån de sex 

egenskaperna beskrivet i Husseins (1981) modell och dels utifrån om de använt teleologisk eller 

deontologisk argumentation. Även detta presenteras som deskriptiv statistik samt kompletteras 

med utdrag från remissvar. Empirikapitlet avslutas sedan med en presentation av de statistiska 

testen enligt nedan: 

Det empiriska data har valts att analyseras genom en rad ANOVA och Tukey post hoc-tester i SPSS 

för att undersöka om de observerbara obalanserna i framgångsnivå mellan de olika 

intressentgruppernas inställning och typ av argumentation är signifikanta. ANOVA kan beskrivas 

som ett statistiskt test för att granska om det finns skillnader mellan olika grupper. I studiens första 

test är intressentgrupp en kategoriseringsvariabel och varje enskilt remissvars andel gehör, mätt 

som antal gehör i relation antalet uppgivna ställningstaganden, som en variabel. Exempelvis om en 

avsändare hade åsikter i två av sakfrågorna och fick gehör i en så hade de en andel gehör på 0,5. 

Ett post hoc-test genomförs som komplement till ANOVA för att visa mellan vilka grupper det 

finns statiska skillnader. Med ANOVA ges enbart en beskrivning huruvida det finns någon 

statistisk skillnad, men inte mellan vilka grupper den i så fall finns. I det andra testet har det 

undersökts, även det genom ANOVA och Tukey, om det finns några statistiskt säkerställda 

skillnader mellan olika argumentationsslag och andel gehör. Detta för att undersöka om exempelvis 

konsekvensargument fått större genomslagskraft än principbaserade argument. Till de uppfattade 

egenskaperna har deskriptiv statistik varit fullt tillräckligt, då något samband mellan två variabler 

inte önskats mäta (Hair, Black, Babin & Anderson, 2010). 

Statistisk signifikans innebär att det går att säkerställa, till en viss grad, huruvida ett stickprov kan 

generaliseras till den population vilket stickprovet dragits från. Till studiens statistiska tester har 5 

% signifikansnivå valts ut, vilket är vanligt vid statistiska undersökningar (Bryman & Bell, 2013). 
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Trots att studiens data består av populationsdata går det att se det hela som ett stickprov ur en 

mycket större population. Valet att utföra ovan nämnda tester gjordes med anledning av följande 

två skäl; först att det var det test som förekommit i hög utsträckning i annan forskning kring ämnet 

och sedan även att det var den statistiska mätning som Lars Wahlgren, statistiklärare på Lunds 

Universitet, ansåg mest lämpligt givet det empiriska materialet. Dessa test kompletterar den 

deskriptiva statistiken och ger analysen mer tyngd.  

Det är skillnad i medelvärdet beroende på om det baseras på det aggregerade resultatet av antalet 

gehör eller om det baseras på andelen gehör för varje remissvar. Nedanstående exempel illustrerar 

beräkningen.  

 

Tabell 2: Tabellen visar att medelvärdet varierar beroende på vad de baseras på. 

Båda måtten har använts i denna studie, det första som baseras på de aggregerade antalen har 

använts i den beskrivande statistiken, medan det andra som är ett genomsnitt av andelen gehör 

använts i de statistiska testen.  

Vi valde även, på inrådan av Lars Wahlgren, att plocka bort de som inte valde att svara på någon 

av de sex frågorna av praktiska anledningar, då de som inte svarar inte får någon “andel” gehör. 

Av denna anledning kommer N, som symboliserar antal, vara lägre än för gruppen i fråga. 

Exempelvis kodades 30 remissvar till intressentgruppen “användarnas”, men sex av dessa valde att 

inte svara på någon fråga, varför N = 24 för denna grupp. Då vi var medvetna om att det finns 

reliabilitetsproblemen med låga antal vid statistiska tester som ANOVA och Tukey valdes gruppen 

akademiker att inte ingå i resultatet kring de första sex variablerna. Detta då enbart sex remissvar 

kom från denna grupp. Även gruppen ”andra” valdes att plockas bort då detta var en väldigt 

heterogen grupp med varierande typer av insändare, så som exempelvis konsulter och 

privatpersoner. Som senare framkommer så finns inget Tukey-test framställd i empirin, vilket beror 

på att ingen signifikant skillnad fanns mellan gruppernas inflytandenivå. 

För testet rörande vilken argumentationstyp som varit mest framgångsrik valde vi att inkludera de 

båda intressentgrupperna till testet då de sker på aggregerad nivå vilket innebär att intressenterna 
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inte mäts på gruppnivå. Till detta test finns ett Tukey-test framställt för att se var den signifikanta 

skillnaden finns. 

2.7 Metodutvärdering 

Vid metodutvärdering är de tre kriterierna reliabilitet, replikerbarhet och validitet vanligt 

förekommande och viktiga vid bedömning av företagsekonomisk forskning. 

Reliabilitet definieras som huruvida undersökningen skulle bli densamma om undersökningen 

skulle genomföras på nytt eller av någon annan (Bryman & Bell, 2013). Som Bryman och Bell 

(2013) beskriver är det svårt, om inte omöjligt, att utföra en kodningsmanual som är helt fri från 

tolkning från kodarnas sida. Vi har i vår studie lagt ner mycket tid på att bekanta oss med allt 

material för att i största möjliga mån kunna utforma en kodningsmanual som ger oss som kodare 

ett så generaliserbart genomförande som möjligt. Interbedömarreliabilitet beskrivs som risken att 

kodarna gör olika bedömningar (Bryman & Bell, 2013). För att minimera denna risk har vi, som 

nämnt tidigare, kodat 10 % av de totala remissvaren alla tre och diskuterat och bestämt hur vi ska 

bedöma den fortsatta kodningen så som Bergström och Boréus (2012) förordar. Vi valde att sitta 

alla tre tillsammans under hela kodningen för att kunna diskutera eventuella frågetecken som 

uppstod. För att minska eventuell felkodning minimerades även antalet kodningsalternativ till tre 

för alla variabler kring standardens utformning, standardens uppfattade egenskaper samt 

deontologisk och teleologisk argumentation. Detta för att öka reliabiliteten och trovärdigheten i 

studien.  

Vi ska ödmjukt medge att kodningen mellan deontologisk och teleologisk argumentation inte alltid 

har varit helt enkel. Som går att avläsa i kodningsmanualen är det dock det argumentationsslag som 

ansetts framkommit i högst grad som kodningen har utgått från. Någon exakt skala finns av 

naturliga skäl inte. Först om övervägande argumentation av någon typ inte gick att utröna valdes 

det tredje alternativet ”både och”. Detta får eventuellt negativa effekter på studiens reliabilitet. 

Valet motiveras dock av att om minsta inslag av den andra typen av argument skulle legat till grund 

för en ”både och”-kodning så skulle det lett till att nästan alla remissvar uteslutande ha kodats som 

en blandning av deontologisk och teleologisk argumentation, eftersom nästan alla remissvar har 

något inslag av bägge typerna av argument.  

Nära kopplat till reliabilitet är replikerbarhet som kan beskrivas som möjligheten att reproducera 

eller upprepa studien. Innehållsanalys är en väldigt “öppen” forskningsmetod där urval och 

kodning konkret beskrivs. I denna studie finns det också utförligt presenterat i appendix. 

Dokumenten, remissvaren, finns offentligt publicerade på FASB:s hemsida. Detta gör att studien 
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är okomplicerad att replikera, att återskapa, och kan därmed anses som objektiv ur 

replikerbarhetssynvinkel (Bryman & Bell, 2013). Vi har genomgående i detta metodkapitel försökt 

vara helt transparenta i vårt tillvägagångssätt för att öka möjligheten till replikering av denna studie. 

Validitet delas vanligen upp i intern och extern validitet. Intern validitet bygger på kausalitet, att 

det som var tänkt att mätas faktiskt mättes (Bryman & Bell, 2013). Utifrån vårt syfte valdes 

metoden att granska remissvar. Remissvar har i tidigare studier visat sig vara en god proxy för 

andra typer av försök att påverka normgivare, på så sätt att de som bedriver mer informell lobbying 

eller deltar i diskussioner med normgivaren tenderar att även skicka in remissvar (Georgiou, 2004).  

Det finns vissa problematiska aspekter med måttet på inflytande som har använts. Vi är medvetna 

om att det inte är ett perfekt mått på inflytandegrad. Det största problemet är troligtvis att gehör 

betraktas som att det fås då remissinsändaren uttrycker stöd för ett förslag som behållits till 

slutversionen respektive då remissinsändaren uttrycker motstånd mot ett förslag som inte har 

behållits till slutversionen. Det första fallet är inte särskilt problematiskt, men det senare är desto 

mer eftersom det inte är säkert att ändringen har skett på sådant sätt som remissinsändaren önskat. 

Hur inflytelserika remissinsändares alternativa förslag har varit ger måttet ingen bild utav. 

Måttet vilar på att det gått att avgöra huruvida IASB gjort en substantiell förändring av det 

reviderade utkastet till IFRS 16 eller ej. Det är i viss mån en bedömningsfråga med gråzon. Enligt 

vår bedömning har ingen sådan förändring gjorts i fyra av de sex sakfrågorna. Vi är medvetna om 

att några ändringar därutöver har gjorts i vissa avseenden och detaljer samt i vägledningen för 

applicering. Att dessa inte varit tillräckligt omfattande för att anses substantiella motiveras av att 

det är huvuddragen, det vill säga modellerna och koncepten, i förslagen som undersökningen 

avser.2  

Ett ytterligare problem med måttet är att en respondent som fått noll gehör av sex uppgivna 

ståndpunkter väger lika tungt som en respondent som fått noll gehör av en uppgiven ståndpunkt, 

eftersom de båda får en andel gehör på 0 % vardera. På samma sätt väger en respondent som svarar 

på en fråga och får gehör i denna lika tungt som en respondent som svarar på sex frågor och får 

gehör i alla sex. Av tekniska och statistikmässiga skäl har detta mått ändå valts ut till testet.  

Ett annat problem är att varje sakfråga väger lika tungt, trots att de kan vara olika viktiga för 

respondenten. Måttet negligerar alltså vilken fråga som respondenten fått gehör i. På samma sätt är 

det problematiskt att varje insändares remissvar får lika stor vikt. Remissvar som representerar en 

                                                 
2 En närmare beskrivning av redovisningsstandarden och ändringarna återfinns i institutionaliakapitlet 
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stor mängd organisationer borde rimligtvis väga tyngre än ett remissvar insänt av en enskild individ 

eller organisation. Det framgår också att remissinsändare underbygger sina ställningstaganden i 

väldigt varierande utsträckning, där vissa är tämligen svepande och oprecisa medan andra väldigt 

detaljerade. De utförliga och grundligt motiverade svaren kan också hävdas borde väga tyngre än 

de korta svagt underbyggda svaren.  

Dessa problem med andel gehörsmåttet är relaterade till att det avser sammanfatta något som är 

tämligen komplext och svårmätbart. Vi har inte funnit något bra sätt för att beakta alla ovan nämnda 

faktorerna som eventuellt borde beaktas för att hela bilden ska reflekteras. Till exempel har 

viktning av sakfrågorna utifrån deras betydelse övervägts, men avfärdats. Även viktning av 

remissvaren baserad på dess ”utförlighet” eller remissinsändares ”tyngd” har funnits som förslag, 

men inte heller använts. Det motiveras av att ett sådant tillvägagångssätt nödvändigtvis hade haft 

subjektiva inslag. 

Även på mätningen av uppfattade egenskaper har vi identifierat validitetsproblem. Den avser 

åsikter som respondenterna hade på det reviderade utkastet av förslag på IFRS 16 – Leases, inte på 

den som slutgiltiga standarden. Det är aningen problematiskt då legitimitetsteorin hänvisar till 

uppfattningar av slutprodukten eller slutresultatet. Viss överensstämmelse bör dock finnas eftersom 

även det reviderade utkastet också kan anses vara en produkt från organisationen. Valet av det 

reviderade utkastet över det första utkastet gjordes med anledningen av att det rimligtvis närmare 

bör reflektera utformningen av den färdiga standarden. Också på denna aspekt har representativa 

utdrag från remissvaren lyfts fram specifikt för att exemplifiera. 

En begränsning med genomförandet av en innehållsanalys är, menar Bergström och Boréus (2012), 

att det enbart är de i text manifesterade synpunkterna som kodas. Detta var något som försvårade 

processen och ger en negativ effekt på studiens validitet, då det inte alltid går att bestämma 

huruvida avsändaren ställer sig negativ eller positiv utan vidare utredning. Utifrån diskussionen i 

2.2 Datainsamlingsmetod anses remissvaren som väldigt pålitliga dokument av hög kvalitet vilket 

bidragit till en positiv påverkan på studiens interna validitet, där avsändare ofta är väldigt tydlig i 

sitt ställningstagande. Eftersom det är remissvar vi undersöker går det även att hävda att 

avsändarens åsikter framkommer tydligt, då de är måna om att vara med och påverka och verkligen 

framhäva sin ståndpunkt. 

Extern validitet bygger på i vilken mån undersökningen kan generaliseras utöver den specifika 

undersökningskontexten (Bryman & Bell, 2013). Vår forskningsdesign utgörs av en 

fallstudiedesign, vars utfall enligt Bryman & Bell (2013) ofta kan vara svårt att generalisera. Även 
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om det ligger viss problematik i det anser vi ändå att det finns en möjlighet att höja de slutsatser 

som går att utröna på IFRS 16 till en högre teoretisk nivå. Uppsatsens syfte är att öka förståelsen 

för legitimitetsaspekter på normgivarens val av redovisningslösningar utifrån intressenternas 

åsikter. Trots att IFRS 16 utgör undersökningsobjekt bör det rimligtvis gå att uttala sig huruvida 

studiens resultat är applicerbart på fler standardutvecklingsprocesser och de val som 

standardsättaren där gör. I uppsatsens avslutande del kring framtida forskning hänvisar vi till detta 

begrepp då vi anser att den externa validiteten hade stärkts genom ett liknande resultat på andra 

standarder. 

Legitimitetsteorin beskrivs utifrån olika nivåer och i den kommande analysen beskriver vi vår 

studies påverkan på de olika nivåerna, där det framgår att den högsta nivån är svår att uttala sig om 

med hjälp av en fallstudiedesign. Det är alltså svårt att generalisera denna fallstudie till högre nivå 

av legitimitet som mer djupgående rör hela organisationens existens.  



Bäck, Johansson och Wallin (2016). Legitimitet i IASB:s normgivning. 

 

21 

 

Kapitel 3. Institutionalia 

Detta kapitel ger en inblick i hur normgivningsprocessen vid framtagandet av nya 

redovisningsstandarder överlag ser ut hos IASB och vidare hur processen vid framtagandet av 

IFRS 16 såg ut. I nästa del i kapitlet ges en historisk beskrivning av leasingstandarden, från dagens 

IAS 17 till de två utkasten och den slutliga standarden IFRS 16. 

 

3.1 IASB:s normgivningsprocess 

Utgivandet av nya IFRS sker genom en internationell konsultationsprocess enligt IASB:s “due 

process” och involverar företag, organisationer och individer över hela världen. På sin hemsida 

beskriver IFRS processen så som Figur 1 illustrerar nedan. 

 

Figur 1: Illustration av IASB:s due process 

IFRS Foundation utgav 2013 en “Due Process Handbook”, som ska vara en guide för de principer 

som organisationens “due process” ska bygga på. Enligt denna har organisationen som 

övergripande mål att utveckla, i allmänhetens intresse, en uppsättning av kvalitativa, begripliga, 

genomförbara och globalt accepterade redovisningsstandarder (IFRS Foundation, 2013a). 

IASB:s due process ska bygga på de tre principerna transparens, ansvarstagande samt fullständig 

och rättvis konsultation. Transparens ska genomsyra hela processen, framförallt vid 

organisationens olika möten och vid röstning. Principen ansvarstagande ska uppnås genom att 

analysera vilka effekter organisationens förslag har på olika grupper. Fullständig och rättvis 

konsultation innebär att allas perspektiv ska övervägas (IFRS Foundation, 2013a). De två 

sistnämnda principerna redogörs för nedan: 

Fastställa agendan Planera projektet
Utveckla och publicera 
diskussionsdokumentet

Utveckla och publicera 
ett utkast av standarden

Utveckla och publicera 
standarden

Hantera förfarandet 
efter utgivandet av 

standarden
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Ansvarstagande innebär att IASB till varje ny redovisningsstandard ska göra en kostnads-

nyttoanalys för att avgöra huruvida de ska gå vidare i processen att upprätta standarden. Här ställer 

IASB de förväntade positiva effekterna mot de negativa konsekvenserna. IASB överväger då hur 

redovisningen förändras, om standarden ökar jämförbarheten och om den förbättrar användarens 

förmåga att bedöma framtida kassaflöden. IASB ska också ta i beaktning om regelförslagen faktiskt 

resulterar i att bättre underlag för ekonomiskt beslutsfattande produceras. Hur stora kostnaderna 

blir för upprättarna bedöms både för initial omställning vid implementeringen och för löpande 

efterlevnad av standarden. Slutligen ska standardens effekter på användarnas kostnader vid 

finansiella analyser övervägas och sättas i relation till deras kostnader för att skaffa sig motsvarande 

information på annat sätt. Även eventuella fördelar upprättarna själva får av att producera och 

rapportera informationen ingår i analysen (IFRS Foundation, 2013a). 

Angående normgivningsprocessen har IFRS fastslagit att en fullständig och rättvis konsultation 

med intresserade och inblandade parter kommer öka kvaliteten på deras utgivna standarder, varför 

de har antagit det som en övergripande princip. Rent praktiskt konkretiseras detta i att processen 

vid utvecklingen av nya standarder innehåller fem obligatoriska steg. Beroende på 

omständigheterna ska även en rad frivilliga åtgärder också övervägas och vid behov tillämpas. Till 

de obligatoriska åtgärderna hör att IASB måste anordna debatt över förslagen i minst ett publikt 

möte, ge möjlighet för allmänheten att komma med synpunkter till ett utkast till den nya standarden 

genom remissvar och därefter reflektera över dessa, överväga om ytterligare utkast ska ges ut, 

rapportera till IFRS Advisory Council och slutligen ratificera en “Interpretation by the IASB” 

(IFRS Foundation, 2013a). 

Remissförfarandet spelar en central roll i att efterleva principen om fullständig och rättvis 

konsultation, eftersom dessa utgör ett grundfundament av den formella konsultationsprocessen där 

intressenter får möjlighet att sända in feedback. Remissvaren samlas in under en begränsad tid och 

publiceras offentligt såtillvida att de inte är potentiellt skadliga för avsändaren. Dessa remissvar 

ska sedan få ett fullständigt och rättvist övervägande, där vikten ska ligga på avsändarens analys 

och underbyggande argument. Användare har visat sig vara underrepresenterade i inskickade 

remissvar och IASB ska därför genomföra extra konsultation med denna part. Dessa åtgärder 

motiveras av att syftet med utvecklingen av redovisningsstandarder är att ge denna intressentgrupp 

adekvat informationsunderlag för att kunna fatta ekonomiska beslut och på så sätt främja en 

effektiv resursallokering (IFRS Foundation, 2013a). 
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Frivilliga åtgärder som kan tillämpas av IASB är exempelvis att publicera ett diskussionsdokument 

före ett standardutkast, hålla offentliga utfrågningar, skapa konsult- eller specialistgrupper, 

genomföra fältarbete i form utav fall- och teststudier och anordna träffar och workshops med olika 

intressentgrupper (IFRS Foundation, 2013a). 

3.1.1 Normgivningsprocessen till IFRS 16 

Eftersom IASB har varit medvetna om att leasing är en vanlig kontraktstyp som omfattat väsentliga 

belopp, så insåg de att de skulle bli tvungna till mer omfattande konsultation än vad som är 

obligatoriskt enligt handboken (IFRS Foundation, 2016a). 

Ett första diskussionsdokument utgavs 2009, vilket är en frivillig konsultationsåtgärd. Därutöver 

har IASB genomfört flertalet frivilliga konsultationsåtgärder, bland annat tre allmänna 

konsultationer, hållit hundratals möten, femton konferenser och andra liknande uppsökande 

aktiviteter. En gemensam arbetsgrupp tillsammans med amerikanska FASB skapades dessutom. 

Resultatet är att tusentals organisationers och individers åsikter har inhämtats, beaktats och 

övervägts (IFRS Foundation, 2016a). 

Det första utkastet av standarden utkom 2010 och var underlag för den första offentliga 

remissrundan. Då inkom 760 remissvar inom den begränsade tidsperioden. Det anses som ovanligt 

många, vilket tros bero på leasingredovisningens stora betydelse för många intressenter (IFRS 

Foundation, 2011). Första utkastet av standarden ansågs av många inte vara tillräckligt bra och 

många och omfattande korrigeringar behövde göras. Det bedömdes därför lämpligt att publicera 

ett reviderat utkast av standarden, ED/2013/6, för att inhämta allmänhetens synpunkter ytterligare 

en gång. Detta gjordes 2013 och till detta utkast inkom 654 remissvar från 638 organisationer (IFRS 

Foundation, 2013b). 

IASB har utöver dessa omfattande konsultationsåtgärder analyserat kostnads-nyttoeffekterna av 

standarden. I samband med publiceringen av IFRS 16 i mitten av januari 2016 utgavs även ett 104 

sidor långt dokument som fokuserade på den aspekten. Där drogs slutsatsen att fördelarna 

överväger kostnaderna. Fördelarna med IFRS 16 jämfört med IAS 17 förväntas framförallt bli att 

den förenklar arbetet för användare att granska upprättares finansiella rapporter, ökar 

jämförbarheten mellan olika organisationers finansiella rapporter och ökar transparensen. 

Kostnaderna bedömdes initialt att kunna bli höga för företag med stora leasingportföljer i en 

omställningsfas, men därefter kommer de löpande kostnaderna vara likvärdiga dagens med IAS 17 

(IFRS Foundation, 2016b). 
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3.2 Leasing 

3.2.1 IAS 17 

IAS 17 - Leases är namnet på den tidigare gällande redovisningsstandarden som nu har bytts ut 

mot IFRS 16. Den är fortfarande i kraft under en övergångsperiod eftersom IFRS 16 tillämpas först 

2019 men med möjlighet till frivillig tillämpning tidigare än så. Den första versionen av IAS 17 

utkom redan 1982, men har sedan dess reviderats och förändrats flera gånger. Senast 2003 gjordes 

ändringar som blev gällande för räkenskapsår som påbörjas från 2005 och senare (IASPlus, n.d.). 

Omfattningen av IAS 17 är snarlik den i IFRS 16, det vill säga omfattar alla leasingkontrakt 

gällande materiella identifierbara tillgångar och undantar alltså immateriella tillgångar såsom 

licens- och patent-rättigheter. För värderingen finns ytterligare några undantag angående 

investeringsfastigheter och biologiska tillgångar. För svårbedömda fall finns ytterligare vägledning 

i IFRIC 4 som använder sig av begreppet “Right-of-Use”, på svenska och fortsättningsvis används 

ordet nyttjanderätt. Det innebär att även om avtalet inte har den legala formen av leasing så ska det 

ändå redovisas enligt IAS 17 om avtalet omfattar rätten att använda den underliggande tillgången 

(IASPlus, n.d.).  

IAS 17 har en klassificering och uppdelning mellan operationell och finansiell leasing. 

Distinktionen görs utifrån leasingkontraktets substans, snarare än dess form. Om tillgångens 

fördelar och risker övergår till leasingtagaren ska den klassificeras som finansiell leasing. 

Indikationer på att så är fallet är exempelvis att leasingtagaren övertar ägandet, har möjlighet att 

köpa tillgången till ett attraktivt pris vid kontraktidens slut, att leasingperioden sträcker sig över en 

betydande del av tillgångens ekonomiska livslängd eller att leasingbetalningarnas nuvärde 

motsvarar eller överstiger merparten av leasingtillgångens värde. Hos leasingtagaren innebär detta 

att den underliggande tillgången ska redovisas som en tillgång och skuld i balansräkningen som 

senare kostnadsförs dels genom avskrivningar och dels som ränta. Hos leasinggivaren ska det 

redovisas som en fordran istället för en anläggningstillgång. Om inte fördelarna och riskerna 

övergår i och med avtalet ska det klassificeras som operationell leasing, vilket hos leasingtagaren 

endast kräver kostnadsföring i takt med leasingavgifterna i likhet med hur ett vanligt hyresavtal 

skulle ha redovisats. Hos leasinggivaren finns leasingobjektet fortfarande kvar som en 

anläggningstillgång i balansräkningen (IASPlus, n.d.). 

 

 

3.2.2 Bakgrund till leasingprojektet 
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Huvudsyftet med leasingprojektet var att förändra de tidigare leasingreglerna på sådant sätt att 

leasingtagaren i fortsättningen måste aktivera leasingkontrakt i högre utsträckning. Redovisningen 

med IAS 17 ansågs vara ett problem då många leasingkontrakt som egentligen var tänkt att 

klassificeras som finansiella strukturerades och utformades så de istället gick under definitionen 

operationell leasing. Detta för att det anses fördelaktigt att kringgå aktivering av leasingkontraktets 

underliggande tillgång. Det hela blir problematiskt i och med att den ekonomiska substansen av 

leasingkontrakt sällan framgår under IAS 17 i mer än begränsade tilläggsupplysningar och 

jämförbarheten mellan företag som leasar sina tillgångar kontra företag som istället lånar pengar 

och köper dem blir därmed bristfällig (IFRS Foundation, 2016a). 

Denna grundläggande målsättning kring projektet har bibehållits, även om metoden för att 

åstadkomma ett sådant utfall har debatterats och förändrats över tiden (IFRS Foundation, 2016a).  

3.2.3 Sammanfattning av det första utkastet (ED/2010/9) 

Utkastet föreslog i korta drag att en nyttjanderättstillgång och en skuld skulle aktiveras hos 

leasingtagaren i balansräkningen för alla typer av leasingavtal. En gemensam modell skulle 

användas för all leasing med ett undantag där värderingsmetoden var aningen förenklad för de avtal 

som sträckte sig på färre än 12 månader. Mättekniken för värderingen föreslogs vara en 

nuvärdesberäkning av alla leasingavgifter med inkluderandet av bland annat alla förväntade rörliga 

leasingavgifter och “optional payments”. IASB introducerade även en right-of-use modell för 

avgörandet om ett arrangemang innefattar en leasad tillgång eller ej, vilken behölls genom hela 

projektet (IFRS Foundation, 2016a). 

IASB själva uppgav att det fanns ett generellt stöd från majoriteten av respondenterna att ett 

leasingavtal ska resultera i att leasingtagaren aktiverar en nyttjanderättstillgång och en 

leasingskuld. Utkastet kritiserades bland annat för att värderingarna av leasingskulden och 

nyttjanderättstillgången hos leasingtagaren var för komplex. Många remissinsändare tyckte att 

leasing av tillgångar med låga värden borde undgå aktivering och den komplexa och dyra beräkning 

detta medförde. Dessutom var många respondenter kritiska mot att alla leasingavtal skulle 

redovisas identiskt, vilket de inte tyckte återspeglade den ekonomiska verkligheten bakom många 

leasingavtal. En majoritet att det utifrån utkastet var svårt att utifrån standarden att göra 

distinktionen mellan servicekontrakt och leasingavtal (IFRS Foundation, 2013c).  

 

3.2.4 ED/2013/6 - Det reviderade utkastet 
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ED/2013/6, det reviderade utkastet, publicerades i maj 2013 och remissrundan pågick fram till den 

13 september 2013 (IFRS Foundation, 2013d). Här nedan görs en översiktlig beskrivning av det 

reviderade utkastets innehåll med fokus på de områdena som var uppe för diskussion och som den 

här studien valt att fokusera på. 

Definition 

I ED/2013/6 definieras ett leasingavtal som ett kontrakt som ger rätten att använda en tillgång under 

en period i utbyte mot kompensation. Definitionen fokuserar på att leasingtagaren får kontrollera 

användningen av den identifierade tillgången i kontraktet och kan tillgodogöra sig den ekonomiska 

nyttan av användningen av tillgången. Leverantören får ej ha en substantiell rätt att byta ut 

tillgången utan att konsultera leasingtagaren eftersom kontrollkriteriet då brister, vilket innebär att 

kontraktet istället är ett service-arrangemang. Det måste finnas substantiella barriärer i form av 

antingen ekonomiska eller icke-ekonomiska incitament till att inget utbyte sker. Nyttjanderätten 

innebär att kontraktet ger möjligheten för leasingtagaren att både dirigera användningen av den 

identifierad tillgången samt dirigera över fördelarna kopplade till den identifierade tillgången 

(IFRS Foundation, 2013d). Med denna definition hoppades IASB svara på kritiken där 

servicekontrakt kunde förmodas ingå i det första utkastets utformning (IFRS Foundation, 2016a). 

Klassificering 

Ett leasingkontrakt klassificeras antingen som typ A eller typ B, beroende på den underliggande 

tillgångens natur. I utgångsläget ska alla fastigheter klassificeras som typ B, och alla andra sorters 

leasade tillgångar som typ A. Utöver det finns det ytterligare två klassificeringskriterier beroende 

på om leasingtagaren förväntas konsumera en signifikant del av tillgångens ekonomiska fördelar 

eller ej. En leasad fastighet skulle klassificeras som typ A om avtalet löper under en betydande del 

av fastighetens ekonomiska livstid och om nuvärdet av samtliga framtida leasingbetalningar vid 

avtalets ingångsdatum uppgår till en väsentlig del av fastighetens verkliga värde. Om inte de två 

kriterierna uppfylls för andra leasingavtal som i utgångsläget klassificeras som typ A skulle de bli 

klassificerade som typ B. Därutöver finns ett undantag för avtal som löper på 12 månader eller 

mindre, vilket i praktiken innebär att det enligt ED/2013/6 finns tre olika typer av leasingavtal, som 

får kostnadsföras i takt med att leasingutgifterna uppkommer såsom operationella leasingavtal 

behandlas i IAS 17 (IFRS Foundation, 2013d). 

 

Leasingperioden 
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Leasingavtalets period ska i utgångsläget beräknas som avtalets icke-uppsägningsbara period. 

Dessutom ska perioder som innefattar en förlängningsoption inkluderas beroende på om 

leasingtagaren har ett signifikant ekonomiskt incitament att nyttja optionen, samt perioder som 

innefattar en uppsägningsoption beroende på om leasingtagaren har ett signifikant ekonomiskt 

incitament att inte utnyttja optionen. För att avgöra vilka ekonomiska incitament leasingtagaren 

har ska alla relevanta kontrakts-, organisations- och marknadsbaserade faktorer analyseras och 

vägas in. Leasingperioden ska endast omvärderas om det sker en förändring i relevanta faktorer, 

undantaget de marknadsbaserade, som resulterar i att leasingtagaren inte längre har ett signifikant 

ekonomiskt incitament att förlänga avtalet eller att ej säga upp avtalet, eller om leasingtagaren 

väljer att förlänga alternativt säga upp avtalet trots att detta går emot de förutspådda ekonomiska 

incitamenten (IFRS Foundation, 2013d). 

Initial värdering för leasingtagaren 

För leasingkontrakt av både Typ A och B gäller samma initiala värdering för leasingtagaren. En 

nyttjanderättstillgång och en leasingskuld ska aktiveras. Leasingskulden beräknas till nuvärdet av 

leasingutgifterna diskonterat med den implicita räntan som leasinggivaren debiterar leasingtagaren. 

Nyttjanderättstillgången beräknas på samma sätt, med tillägg för några utgifter som ej ska 

inkluderas i leasingskulden. Bland annat rörliga leasingavgifter som är knutna till något index eller 

någon ränta ska inkluderas vid beräknandet av både skulden och nyttjanderättstillgången (IFRS 

Foundation, 2013d).  

Efterföljande värdering för leasingtagaren 

Vid värdering i efterföljande perioder för leasingkontrakt av Typ A ska det redovisade värdet på 

leasingskulden ökas utifrån en spegling av periodens avveckling av skuldens nuvärdesberäkning 

samt minskas utifrån periodens leasingutgifter. Det redovisade värdet på leasingtillgången ska 

skrivas av systematiskt. Leasingtagaren ska skriva av tillgången från avtalets ingångsdatum till det 

tidigaste av slutet på tillgångens ekonomiska livslängd eller slutet på leasingperioden, som har 

redogjorts för ovan. Nyttjanderättstillgången ska också nedskrivningsprövas i enlighet med IAS 

36. I resultaträkningen ska periodens räntekostnad och avskrivning, samt eventuell nedskrivning, 

redovisas separat från varandra vilket innebär att den förstnämnda kostnaden hänförs till finansiella 

kostnader medan den andra redovisas som en rörelsekostnad (IFRS Foundation, 2013d).  

Vid värdering i efterföljande perioder för leasingavtal av Typ B ska nyttjanderättstillgången skrivas 

av linjärt över kontraktets längd och inte utifrån hur de framtida ekonomiska fördelarna anses 

konsumeras. Vilket belopp avskrivningen ska uppgå till bestäms utifrån skillnaden mellan den 
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periodiska leasingkostnaden och den periodiska avvecklingen av diskonteringsräntan. Precis som 

för typ A ska typ B-avtal nedskrivningsprövas enligt IAS 36. Leasingskulden ska räknas upp för 

att spegla avvecklingen av leasingskuldens diskontering och reduceras utifrån periodens 

leasingutgifter. För presentationen av leasingkostnaden i resultaträkningen ska räntan och 

avskrivningen slås ihop i en kostnadspost som redovisas som en rörelsekostnad. Denna kostnad 

ska vara beräknad så att återstoden av avtalets kostnader i framtida perioder är allokerade linjärt, 

och den redovisade kostnaden får ej understiga den räntekostnad som uppstår på grund av 

avvecklingen av diskonteringen. För båda klasserna ska rörliga leasingavgifter som ej är beroende 

av ett index eller en ränta kostnadsföras i de perioder som de härrör ifrån (IFRS Foundation, 

2013d). 

Den största skillnaden mellan typ A och B är att kostnadsföringen för typ A blir degressiv jämfört 

med den mer linjära kostnadsföringen för typ B-avtal. Detta på grund av att räntekostnaden blir 

större för typ A-avtal i de tidiga perioderna efter avtalets ingångsdatum. 

Leasingskulden ska omvärderas för att reflektera förändringar av leasingutgifterna eller 

förändringar av diskonteringsräntan. Motsvarande omvärdering ska då även göras för 

nyttjanderättstillgången, med följande två undantag: Det första är att inkomster och utgifter som 

uppstår vid omvärderingar på grund av förändringar av rörliga leasingavgifter som är knutna till 

ett index eller ränta ska direkt intäkts-, alternativt kostnadsföras i resultaträkningen. Det andra är 

att vid de fall då det redovisade värdet på nyttjanderättstillgången uppgår till 0, så ska 

omvärderingen intäkts- alternativt kostnadsföras direkt i resultaträkningen (IFRS Foundation, 

2013d). 

Leasingtagaren ska omvärdera leasingutgifterna om leasingperioden ändras, det vill säga om det 

sker en förändring i de relevanta faktorerna som ligger till grund för bedömningen av 

leasingtagarens ekonomiska incitament till att utnyttja till exempel förlängningsmöjligheter. 

Leasingtagaren ska också omvärdera om summan leasingtagaren förväntades betala för 

residualvärdesgarantier och om ett index eller en ränta som ligger till grund för rörliga 

leasingbetalningar ändras. På samma sätt ska även leasingtagaren omvärdera diskonteringsräntan 

för att återspegla förändringar av leasingperioden och förändringar i en eventuell referensränta som 

ligger till grund för beräknandet av rörliga leasingavgifter (IFRS Foundation, 2013d). 

Leasinggivaren 

För leasinggivaren så ska klassificeringen av leasingavtal, beräkningen av leasingperioden och 

omvärderingar ske på samma villkor som beskrivits för leasingtagare ovan. För Typ A-avtal ska 
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leasinggivaren initialt kostnadsföra aktiverat återstående värde av leasingtillgången om sådan 

finns, aktivera en leasingfordran, aktivera en residualtillgång och aktivera alla vinster och förluster 

i resultaträkningen kopplade till leasingen. Leasingfordran ska beräknas till nuvärdet av de framtida 

leasinginbetalningarna, diskonterat genom att använda sig av diskonteringsräntan leasinggivaren 

debiterar leasingtagaren, och även inkludera alla initiala direkta kostnader kopplade till leasingen. 

Residualtillgången ska beräknas till nuvärdet av tillgångens förväntade kvarvarande värde då 

leasinggivaren återfår den vid leasingperiodens slut diskonterat med räntan leasinggivaren 

debiterar leasinggivaren, och nuvärdet av förväntade rörliga leasingavgifter med avdrag för all 

vinst som inte intjänats (IFRS Foundation, 2013d). 

Vid efterföljande värderingar ska leasingfordran ökas för att återspegla avvecklingen av 

diskonteringen och reducera det redovisade värdet utifrån periodens leasinginkomster. 

Residualtillgången ska likt leasingfordringen ökas för att återspegla avvecklingen av 

diskonteringen. I resultaträkningen ska avvecklingen av diskonteringen redovisas som 

ränteintäkter och där ska leasinggivaren också intäktsföra de rörliga leasingavgifterna som ej är 

bunden till något index eller någon ränta (IFRS Foundation, 2013d).  

Vid leasingkontrakt av Typ B ska leasinggivaren fortsätta att ha den utleasade tillgången upptagen 

i balansräkningen och intäktsföra inkomsten från leasinginbetalningarna i resultaträkningen, 

antingen linjärt över leasingperioden eller genom någon annan systematisk metod om det bättre 

återspeglar intjänandesmönstret ifrån den utleasade tillgången (IFRS Foundation, 2013d).  

3.2.5 IFRS 16  

IFRS 16 utfärdades i januari 2016 och börjar gälla för räkenskapsperioder som påbörjas ifrån 1 

januari 2019 eller senare. IFRS 16 kommer att ta IAS 17, IFRIC 4, SIC 15 och SIC 27 ur bruk. 

Tidigare användning är tillåtet för de företag som tillämpar ”IFRS 15 - Revenue from Contracts 

with Customers”. Redogörelsen nedan görs, precis som för ED/2013/6 ovan, på de områdena som 

var uppe för diskussion och som varit studiens fokusområden. Eftersom IFRS 16 - Leases vid den 

här studiens genomförande inte fanns fritt tillgänglig i tryckt form eller på internet har relevanta 

utdrag ur standarden bifogats i Appendix 3. 

 

Definition 

Den slutliga standarden behöll samma modell för definitionen och gjorde generellt sett inga 

förändringar, dock med ett antal förtydliganden i appliceringsmanualen. Således behölls 
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leasingdefinitionen som “[...] ett kontrakt, eller del av ett kontrakt, som ger rätten att använda en 

tillgång (den underliggande tillgången) under en tidsperiod i utbyte mot kompensation” (IFRS 

Foundation, 2016c, s. 10). Kriterierna för att bedöma om ett kontrakt innehåller leasing är fortsatt 

att kunden får rätten att erhålla substantiellt all ekonomisk nytta från användningen av den 

identifierade tillgången och får rätten att besluta om och styra över användningen av den 

identifierade tillgången (IFRS Foundation, 2016c). 

Precis som i ED/2013/6 finns det ett frivilligt undantag för kontrakt på 12 månader eller mindre. 

Till den slutliga standarden adderade IASB ytterligare ett frivilligt undantag för leasingkontrakt av 

lågt värde (IFRS Foundation, 2016c). 

Klassificering 

I den slutliga standarden så valde IASB att skrota förslaget med två modeller för leasingredovisning 

där varje avtal skulle klassificeras som antingen typ A eller typ B beroende på den underliggande 

tillgångens natur och hur stor del av tillgångens ekonomiska fördelar som leasingtagaren 

förväntades konsumera (IFRS Foundation, 2013c). IFRS 16 har istället en och samma 

redovisningslösning för samtliga leasingavtal hos leasingtagaren, undantaget korttidsleasing och 

leasing av tillgångar av lågt värde som beskrivet ovan (IFRS Foundation, 2016c).  

Leasinggivarna kommer fortsatt att behöva klassificera sina leasingkontrakt i en av två typer med 

olika redovisningsmodeller. Däremot backade IASB från klassificeringen som föreslogs i 

ED/2013/6, och valde att behålla uppdelningen i finansiella och operationella leasingavtal och 

sättet de ska redovisas på enligt IAS 17 (IFRS Foundation, 2016c). IFRS 16 innebär med andra ord 

ingen väsentlig skillnad jämfört med nuvarande praxis för leasinggivarna (IFRS Foundation, 

2016d). 

Leasingperioden 

Leasingperioden är i det närmsta oförändrad från ED/2013/6. Enligt både IFRS 16 och ED/2013/6 

ska leasingperioden utgöras av den icke-uppsägningsbara perioden som är avtalad mellan de båda 

parterna samt under vissa omständigheter perioder som är täckta av optioner. Den största skillnaden 

är att dessa perioder i ED/2013/6 skulle inkluderas om leasingtagaren hade ett signifikant 

ekonomiskt incitament att utnyttja en förlängningsoption alternativt inte utnyttja en 

uppsägningsoption (IFRS Foundation, 2013c). I IFRS 16 inkluderas dessa perioder om 

leasingtagaren med rimlig säkerhet kommer att utnyttja en förlängningsoption eller inte utnyttjar 

en uppsägningsoption. Eftersom leasingtagarens signifikanta ekonomiska incitament inte längre 

ligger till grund för bedömandet av leasingperioden så har även omvärderingsgrunderna ändrats. 
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Leasingperioden ska nu omvärderas om det sker en signifikant händelse eller förändring som för 

det första är inom leasingtagarens kontroll, och för det andra ändrar vad leasingtagaren med rimlig 

säkerhet förväntas göra. Dessutom ska leasingperioden precis som tidigare omvärderas om 

leasingtagaren handlar emot vad denne på förhand med rimlig säkerhet förväntades göra, 

exempelvis inte förlänga avtalet (IFRS Foundation, 2016c). 

Initial värdering 

Värderingen av skulden och nyttjanderättstillgången vid ingående är oförändrad till den slutliga 

standarden och följer således vad som står ovan beskrivet i stycket om det reviderade utkastet, med 

skillnaden att alltså ingen klassificering görs och alla leasingavtal redovisas på samma sätt. Rörliga 

leasingavgifter som är knutna till ett index eller en ränta ska fortsatt ingå i beräkningen av 

nyttjanderättstillgången och leasingskulden (IFRS Foundation, 2016c). 

Efterföljande värdering 

Även den efterföljande värderingen av nyttjanderättstillgången och leasingskulden, inklusive 

kostnadsföringen, överensstämmer för hur typ A-kontrakt behandlades i ED/2013/6 (IFRS 

Foundation, 2016c). 

Leasingskulden och nyttjanderättstillgången ska precis som tidigare omvärderas när 

leasingperioden eller de rörliga leasingavgifterna knutna till ett index eller en ränta ändras. Däremot 

krävs inte kontinuerliga omvärderingar eftersom leasingperioden bara omvärderas som nämnt ovan 

på grund av signifikanta förändringar och händelser som ändrar vad som är “rimligt säkert”. På 

samma sätt ska förändringar av de rörliga leasingavgifterna endast leda till omvärdering av 

nyttjanderättstillgången om det sker en faktisk förändring i kassaflöden (IFRS Foundation, 2016c)  

Leasinggivaren 

Dual-modellen, med en uppdelning i antingen typ-A eller typ-B, valdes bort även för leasinggivare 

som tidigare nämnts. IASB valde i stället att behålla den redan existerande uppdelningen mellan 

finansiell och operationell leasing i IAS 17. Samma grund för klassifikationen, om en substantiell 

del av riskerna och ekonomiska fördelarna av ägandet överförs eller ej, gäller även i IFRS 16 och 

likaså initial värdering, efterföljande värdering och intäktsföring (IFRS Foundation, 2016c). 

Om riskerna och ekonomiska fördelarna överförs till leasingtagaren ska leasinggivaren klassificera 

avtalet som finansiell leasing. Då ska en leasingfordran aktiveras till värdet av nettoinvesteringen 

av leasingen. Detta görs med hjälp av en ränta, direkta kostnader samt initial värdering av 

leasinginbetalningarna. Leasinginbetalningar värderas likt leasingutbetalningarna värderas hos 
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leasingtagaren, och inkluderar bland annat samma rörliga leasingavgifter som för leasingtagaren. 

Vid efterföljande värderingar ska leasingavgifterna redovisas som finansiella inkomster över 

leasingperioden, vilka ska reflektera en konstant periodisk avkastning av leasinggivarens 

nettoinvestering (IFRS Foundation, 2016c). 

För operationella leasingavtal ska leasinggivaren fortsatt redovisa tillgången på sin balansräkning 

och intäktsföra leasingavgifterna över en rät linje eller på någon annan systematisk basis om det 

reflekterar intjänandet bättre (IFRS Foundation, 2016c). 

3.2.6 Sammanfattning av skillnader mellan ED/2013/6 och IFRS 16 

Leasingdefinitionen förblev oförändrad mellan det reviderade utkastet och den färdiga standarden. 

Ytterligare ett undantag från standarden, för leasade tillgångar av lågt värde, adderades och 

appliceringsmanualen utökades för att förenkla tillämpningen. 

Klassificeringen av leasingavtal på basis av den underliggande tillgångens natur och hur stor del 

av tillgångens ekonomiska fördelar leasingtagaren förväntas konsumera togs bort. Leasingtagarna 

ska enligt den färdiga standarden redovisa alla leasingavtal på samma vis som typ A-avtal föreslogs 

redovisas i det reviderade utkastet. För leasinggivarna innebär IFRS 16 ingen större förändring, 

eftersom klassificeringen och redovisningen förblir oförändrad från IAS 17.  

Leasingperioden skulle i det reviderade utkastet beräknas som den icke-uppsägningsbara perioden 

med tillägg för perioder med förlängningsoption om leasingtagaren hade signifikanta ekonomiska 

incitament att förlänga avtalet samt tillägg för perioder med uppsägningsoption om leasingtagaren 

hade signifikanta ekonomiska incitament att inte säga upp avtalet. En ändring av leasingtagarens 

ekonomiska incitament utlöste direkt en omvärdering av leasingperioden och i förlängningen även 

av leasingskulden och nyttjanderättstillgången. I den färdiga standarden har tröskeln höjts för 

inkluderandet av de här perioderna till att leasingtagaren med rimlig säkerhet förväntas förlänga 

eller ej säga upp avtalet. Leasingperioden revideras nu endast om det sker en signifikant händelse 

eller förändring som är inom organisationens kontroll som gör att vad som är rimligt säkert ändras, 

alternativt att leasingtagaren handlar emot vad som på förhand med rimlig säkerhet skulle ske.  

De rörliga leasingavgifterna knutna till index eller ränta ska fortsatt ingå i beräknandet av 

nyttjanderättstillgången och leasingskulden. Den enda ändringen är att omvärdering av 

leasingskulden bara ska ske om förändringen leder till att kassaflödet påverkas. 
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Kapitel 4. Teoretisk referensram 

I följande kapitel presenteras ett antal olika teorier som sedan kommer ligga till grund för studiens 

analys. Fem olika teorier presenteras var och en för sig (4.1 - 4.5), vilka avslutningsvis 

sammanfattas i 4.6 Teorisammanfattning. 

 

4.1 Legitimitetsteorin 

Legitimitetsteorin har blivit klassificerad som sprungen ur political economy theory, vilken 

poängterar att ekonomiska frågor och problem inte kan undersökas isolerat. Istället bör fenomenen 

observeras och försöka förstås utifrån en bredare ansats, det vill säga i ett ramverk som tar hänsyn 

till både politiska, sociala och institutionella faktorer. Vidare utgår legitimitetsteorin ifrån den så 

kallade “bourgeois” inriktningen av teorin. Denna har, till skillnad från den klassiska inriktningen, 

som grundantagande att världen är pluralistisk och fokuserar på interaktionen mellan olika grupper 

i samhället. Istället för att explicit beakta strukturella konflikter och klasskamper så studeras till 

exempel förhandlingar mellan en organisation och dess omgivning (Deegan & Unerman, 2011). 

Legitimitet som begrepp används frekvent i en rad olika sammanhang, men är sällan explicit 

definierat. Suchmans (1995, s. 574) föreslagna definition av legitimitet är dock frekvent tillämpad, 

och han definierar legitimitet som:  

“[…] a generalized perception or assumption that the actions of an entity are desirable, proper, or 

appropriate within some socially constructed system of norms, values, beliefs, and definitions”.  

Om en organisation uppnår legitimitet menas att en grupp observatörer överlag accepterar dess 

verksamhet och uppförande, trots eventuella invändningar som kan finnas på individnivå 

(Suchman, 1995). 

Det socialt konstruerade systemet av “normer, värderingar, trosuppfattningar och definitioner” har 

av teoretiker ansetts kunna utmynna i idén om ett socialt kontrakt; även det ett begrepp som kan 

anses svårgripbart (Deegan & Unerman, 2011). Enligt Deegan och Unerman (2011) representerar 

konceptet om det sociala kontraktet den flora av implicita och explicita förväntningar som finns i 

samhället rörande hur en organisation ska bedriva sin verksamhet. Till de mer implicita aspekterna 

av det sociala kontraktet, oftast ej nedskrivna eller kodifierade, hör åsikter, normer och 

förväntningar på verksamheten. De implicita förväntningarna skiljer sig dessutom åt mellan olika 
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individer och olika grupper i samhället. Förväntningarna kan också vara lagstadgade eller 

kodifierade på annat vis, och tillhör då de explicita förväntningarna. En organisation behöver 

uppfylla både de implicita och explicita samhälleliga förväntningarna för att den långsiktigt ska 

överleva (Deegan & Unerman, 2011). En följd av att det sociala kontraktet grundas på 

förväntningar och uppfattningar, vilka förändras över tid, är att innehållet i det sociala kontraktet 

inte är statiskt, utan tvärtom dynamiskt. 

Här kan det vara värt att nämna att innehållet i det sociala kontraktet inte heller alltid är objektivt 

observerbart, utan snarare bygger på subjektiva tolkningar. Information om organisationers 

verksamheter eller agerande är heller inte alltid offentligt tillgänglig. Därav kan en organisations 

agerande drastiskt avvika från samhällets normer, men så länge det förblir oupptäckt utgör det inget 

legitimitetshot enligt Suchman (1995). Lindblom (1993, citerat i Deegan & Unerman, 2011, s. 324) 

intar däremot en mer strikt syn och menar att legitimitetshot uppstår redan då potentiella skillnader 

mellan en organisations värdesystem och omgivningens finns. Nasi et al. (1997, citerat i Deegan 

& Unerman, 2011, s. 324) benämner en sådan för allmänheten okänd diskrepans som en 

“organisatorisk skugga” och menar även de att det är ett hot mot en organisations legitimitet 

eftersom den kan komma att upptäckas eller avslöjas. 

Den uppfattade legitimiteten hos en organisation kommer vara avgörande för hur samhället 

uppfattar och agerar mot organisationen. Enligt Suchman (1995) kommer det avgöra huruvida 

organisationen anses, för att nämna några exempel, värdig, meningsfull och trovärdig. Meyer och 

Rowan (1977) utvecklar resonemanget med att påstå att en legitimitetsbrist kan ge organisationen 

stämplar såsom “vårdslös, irrationell och överflödig”, vilket orsakar stora kostnader. Dowling och 

Pfeffer (1975) menar att legitimitet påverkar organisationer olika mycket beroende på 

organisationens synlighet och hur hög grad organisationen är beroende av social och politisk 

support. 

Suchman (1995) identifierar tre huvudformer av legitimitet: pragmatisk legitimitet, moralisk 

legitimitet och kognitiv legitimitet, vilka redogörs för nedan.  

4.1.1 Pragmatisk legitimitet 

Pragmatisk legitimitet grundas på organisationens direkta publiks nyttoöverväganden, det vill säga 

deras uppfattningar kring om organisationen tjänar dem något. Olika sorters utbyte emellan 

organisationen och publiken utgör ofta grunden för pragmatisk legitimitet, men kan även grunda 

sig i olika sorter av ekonomiska, sociala och politiska beroendeförhållanden som direkt eller 

indirekt påverkar den direkta publiken. Oberoende av vilken typ av förhållande som föreligger, så 
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får den direkta publiken karaktär av att vara “väljare” (Suchman, 1995). Suchman menar att det till 

pragmatisk legitimitet finns tre subkategorier: Utbyteslegitimitet, inflytandelegitimitet och 

dispositiv legitimitet. 

Den mest simpla formen av de tre är utbyteslegitimitet som grundar sig på en rationell och 

materialistisk syn där olika specifika grupper av den direkta publiken skänker stöd och legitimitet 

åt organisationen och dess verksamhet eller policys givet att de har nytta av det (Suchman, 1995). 

Inflytandelegitimitet är en annan form, vilken har många beröringspunkter med utbyteslegitimitet. 

Skillnaden är att det inte är isolerade utbyten som är grunden för organisationens legitimitet, utan 

snarare att den tillfredsställer den direkta publikens egenintresse i ett större perspektiv. Detta kan 

bland annat komma till uttryck genom att organisationen är lyhörd för deras intresse, och 

exempelvis bjuder in dem till att utöva inflytande på verksamheten (Suchman, 1995). 

Den tredje och sista formen är dispositiv legitimitet. Den bygger enligt Suchman (1995) på den ofta 

förekommande personifieringen av organisationer genom att de ses som autonoma, 

sammanhängande och moraliskt ansvariga aktörer, och att stödet för organisationen grundas på 

olika typer av attribut som organisationen tillskrivs. Som exempel på attribut som kan göra att 

organisationen ses som legitim av den direkta publiken nämns att organisationen ses som trovärdig, 

har den direkta publikens bästa i avsikt för sitt handlande och att den delar deras värderingar. Tron 

på organisationens goda karaktär och välmenande kan dessutom antas vara förmildrande faktorer 

vid eventuella uppdagande av händelser som skulle kunna innebära en legitimitetsförlust 

(Suchman, 1995). 

4.1.2 Moralisk legitimitet 

Moralisk legitimitet innebär att organisationen uppfattas göra rätt saker, göra dem på rätt sätt eller 

båda i kombination, snarare än att den tillfredsställer den direkta publikens egenintresse. Det är av 

stor vikt att organisationen uppfattas handla i samhällets intresse. Enligt Suchman (1995) finns det 

fyra underkategorier av moralisk legitimitet: Konsekventiell legitimitet, processuell legitimitet, 

strukturell legitimitet och personlig legitimitet. 

Konsekventiell legitimitet är nära relaterat till vad en organisation åstadkommer, till exempel i form 

av vad för slutprodukt organisationen producerar, och hur konsumenterna och användarna värderar 

erbjudandet. Måttstocken som organisationens slutprodukt utvärderas efter, exempelvis kvalitet, är 

däremot i hög grad subjektiv, vilket illustreras av frågorna: Vad anses som hög respektive låg 

kvalitet? Motsvarar prestandan förväntningarna och vems förväntningar i så fall? Organisationen 
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ses som legitim då den producerar och erbjuder en produkt som värdesätts av konsumenten utifrån 

socialt konstruerade värderingar, det vill säga utifrån den gängse uppfattningen i samhället 

(Suchman, 1995). Durocher, Fortin och Côte (2007) menar att en sådan måttstock för utvärdering 

av IASB:s slutprodukt, dess redovisningsstandarder, är huruvida de gynnar allmänhetens intressen.  

Processuell legitimitet bygger på att en organisation kan generera och bibehålla legitimitet genom 

att hålla sig till socialt accepterade tekniker, processer eller ritualer, och är inte nödvändigtvis 

relaterat till slutresultatet eller utfallet. Detta illustreras av Suchman (1995) med ett sjukhus som 

exempel. Ett sjukhus skulle inte anses illegitimt på grund av att de misslyckas med att rädda livet 

på några väldigt allvarligt skadade eller obotligt sjuka patienter, men skulle däremot förlora 

legitimitet och trovärdighet om de använde sig av kontroversiella metoder såsom exorcism, även 

om patienter skulle bli botade. Vad som anses vara legitima processer och metoder beror i hög 

utsträckning på den institutionella kontexten som organisationen verkar i. Även den tidsmässiga 

kontexten är av stor betydelse eftersom synen på bästa tillvägagångssätt förändras över tid i takt 

med att ny kunskap och utveckling sker (Suchman, 1995). Enligt Richardson och Eberlein (2011) 

byggde IASB/IASC tidigare sin legitimitet på att deras normer var av hög kvalitet, det vill säga 

konsekventiell legitimitet, men att det under de senaste decennierna har skett ett skifte mot att IASB 

idag primärt bygger sin legitimitet på organisationens “due process” och därmed processuella 

legitimitet. 

Strukturell legitimitet uppvisar vid en första anblick stora likheter med ovan nämnda processuell 

legitimitet. Skillnaden dem emellan är att strukturell legitimitet skapas genom att organisationen 

är strukturerad på ett sätt som anses vara legitimt med hänsyn till dess verksamhet och omgivning, 

och inte på grund av organisationens metodik. En organisation med strukturell legitimitet ses som 

“den rätta för jobbet” (Suchman 1995). Suchman (1995) illustrerar återigen detta med ett exempel 

ifrån offentlig verksamhet. En skolas strukturella legitimitet härstammar enligt honom inte primärt 

ur dess pedagogiska metoder eller elevernas betyg, utan hur den är organiserad med exempelvis 

klassrum, lektionsscheman och årsvisa klassuppflyttningar. 

Slutligen identifierar Suchman (1995) en sista kategori av moralisk legitimitet, personlig 

legitimitet, vilken vilar på de främsta företrädarnas personliga karisma eller uttalande. Denna typ 

av legitimitet är enligt Suchman förgänglig med anledning av att den i sin natur är anknuten till 

individer, och är därför svår för en organisation att institutionalisera.  

4.1.3 Kognitiv legitimitet 
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Kognitiv legitimitet ses av Suchman (1995) som den högsta nivån av legitimitet av de tre 

kategorierna han identifierade. Till skillnad från de två tidigare kategorierna, pragmatisk respektive 

moralisk legitimitet, grundar sig kognitiv legitimitet på en mental föreställningsbild som 

betraktaren har av organisationen, och inte på betraktarens egenintresse eller analytiska utvärdering 

av organisationen. Kognitiv legitimitet har enligt Suchman två underkategorier: 

Begriplighetslegitimitet och tas-för-givet-legitimitet. 

Den första av de två, begriplighetslegitimitet, grundar sig på att meningen eller syftet med 

organisationen går att förstås utifrån befintlig kognitiv verklighetsuppfattning, till exempel med 

stöd i teoretiskt och kulturellt etablerade förklaringsmodeller. Den sociala världen beskrivs som 

kaotisk och för att organisationen och dess verksamhet ska kunna anses legitim behöver den passa 

in i och överensstämma med omgivningens föreställningsram. Organisationen och dess verksamhet 

ses då som en bringare av ordning och mening till den kaotiska omvärlden. Brist på sådan 

legitimitet resulterar inte i att organisationen hamnar i direkt krissituation, men däremot i 

återkommande distraktion, granskning och missförtroende. Det har föreslagits att en koppling till 

människors vardagsliv behöver upprättas som en förutsättning för sådan legitimitet (Suchman, 

1995). 

Tas-för-givet-legitimitet är enligt Suchman både den starkaste och mest subtila formen av 

legitimitet. Då är en värld utan organisationen ifråga, eller andra alternativ till den, otänkbar. 

Eftersom organisationen är så pass oantastlig leder det följaktligen till omgivningens acceptans. 

Eftersom det är den djupaste formen av legitimitet är det även den mest svåruppnåeliga, bland 

annat på grund av faktorer såsom att den fria konkurrensen i det marknadsekonomiska systemet 

skapar dynamik och att samhället i övrigt är pluralistiskt vad gäller politiska uppfattningar och 

social kultur (Suchman, 1995). 
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4.2 Modell för normbildning – innovationsprocess 

 

Figur 2: Illustration över Husseins (1981) innovationsmodell för redovisningsnormbildning. 

Hussein (1981) utvecklade en modell för redovisningsnormbildning, som i grunden är en 

modifierad version av Zaltman, Gerald, Duncan, Robert & Holbeck (1973):s innovationsmodell. 

Den syftar till att utreda processen för redovisningsinnovation och delar upp den i flera steg. Fokus 

ligger på den så kallade initieringsdelen av processen som sträcker sig från “Knowledge and 

awareness” till “Outcome” och inte på implementeringsdelen, se Figur 2 ovan.  

Utgångsläget i analysen är att ett upplevt problem benämnt “performance gap” uppmärksammas, 

vilket kan beskrivas som en diskrepans mellan önskad och upplevd tillfredsställelse med befintlig 

redovisning. Missnöje eller andra förändringar som gör det aktuellt att utveckla redovisningen kan 

ligga till grund för uppmärksammandet av prestanda-glappet. Här spelar förändringsagenter, 

innovatörer och opinionsledare en stor roll i att upplysa kring innovationsförslag och 

kommunikationskanalerna är främst massmedia och annan fackpress eftersom aktörer där letar 

efter detaljer kring innovationen (Hussein, 1981).  

Under attitydbildningsfasen bildar sig intressenterna en uppfattning om innovationen, samt 

diskuterar den med andra. En viktig faktor för hur aktörerna mottar förslaget är hur de uppfattar 

redovisningsförslagets egenskaper. Eftersom egenskaperna bedöms utifrån aktörens uppfattningar 

snarare än utifrån objektiva parametrar, så kan de skilja sig åt på både individ- och gruppnivå 
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(Hussein, 1991). Följande sex kriterier föreslås av Hussein (1981) som grund för hur egenskaperna 

uppfattas och den intagna positionen gentemot förslaget: 

● Relativ fördel 

I vilken utsträckning förslaget är bättre än nuvarande redovisningsregler/riktlinjer. 

● Relevans 

I vilken utsträckning redovisning baserad på förslaget förmedlar information som är 

relevant beslutsunderlag för företagsvärdering och bedömningar av företagets och 

ledningens prestation. 

● Tillförlitlighet/Robusthet 

I vilken utsträckning redovisning baserad på förslaget är verifierbar och fri från 

resultatmanipulering. 

● Kompatibilitet 

I vilken utsträckning förslaget är kompatibelt med befintliga värderingar och tidigare 

erfarenheter.  

● Kommunicerbarhet 

I vilken utsträckning förslaget är lättförståeligt, begripligt och enkelt att beskriva för andra.  

● Radikalitet 

I vilken utsträckning förslaget väsentligt skiljer sig från befintliga redovisningslösningar 

och modeller.  

Andra faktorer, såsom både individuella preferenser och den generella inställningen i klimatet 

gentemot förändring och innovation, föreslås också spela en roll i hur förslaget mottas bland 

aktörerna (Hussein, 1981).  

Därefter följer ett steg kallat implicit förhandling som enligt Hussein (1981) liknas vid vad tidigare 

forskare beskrivit som legitimeringsprocessen vid kollektivt beslutsfattande. Steget karaktäriseras 

av att olika intressenter med skilda ståndpunkter interagerar och förhandlar med varandra för att 

öka sannolikheten för att deras åsikter ska tas i beaktande. Begreppet “implicita förhandlingar” 

kommer av att ingen av grupperna är tillräckligt starka och inflytelserika för att ensamma kunna 

bestämma huruvida redovisningslösningen ska accepteras eller ej. Därför deltar aktörerna i 

förhandlingar sinsemellan i syfte att nå en kompromisslösning. Avgörande för slutresultatet är de 

olika gruppernas relativa makt, vilket gör att det kan finnas incitament för olika aktörer att bilda 

koalitioner för att på så sätt öka tyngden bakom sin åsikt och förbättra chansen till att nå ett önskvärt 

utfall. Såväl personliga relationer mellan de olika gruppernas ledare som deras konflikthantering 
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och diplomatiska förmåga påverkar slutresultatet. Kommunikationskanalerna som används är både 

det offentliga rummet, det vill säga massmedia, och direkta kontakter i form av möten, samtal och 

diskussioner (Hussein, 1981). 

Det utmynnar sedan i ett beslut kring om redovisningsstandarden antas, avfärdas eller återförs till 

ritbordet för att modifieras till ett nytt förslag. Här ställs frågorna på sin spets, vilket kan resultera 

i att starkt missnöjda aktörer försöker underminera hela processen genom lobbyingverksamhet eller 

liknande (Hussein, 1981). 

4.3 Politisk process 

Gerboth (1973) beskrev tidigt hur normgivningsprocessen inom redovisning inte alltid baseras på 

teknisk kompetens, såsom tidigare hade förmodats, utan att det snarare är en politisk process och 

att den avgörande framgångsfaktorn för ett normgivande organ i allra högsta grad är deras politiska 

och diplomatiska kompetens. Även Perry och Nölke (2006) anser att tekniska lösningar aldrig 

enbart har en teknisk karaktär, utan också alltid en politisk dimension. I normgivningsprocessen 

står det normgivande organet i valet mellan flera olika tekniska lösningar, där politiska krafter i 

hög grad påverkar utfallet av vilken teknisk lösning som väljs.  

Sutton (1984, s. 81) definierar lobbying som en “[...] ansträngning från individer eller 

organisationer för att främja eller hindra nya regleringar”. Han hävdar även att det är de möjliga 

finansiella fördelarna som varje enskild intressegrupp kan uppnå som är avgörande för vilka 

ansträngningar de lägger på lobbying och annat påverkansarbete. Det är därför mer sannolikt att de 

aktörer som upprättar finansiella rapporter gör större ansträngningar för att främja eller hindra nya 

regleringar, än vad exempelvis akademiker gör. Zeff (1978) använde sig av begreppet “economic 

consequences” för att beskriva en aspekt av redovisningen som påverkar utvecklingen av nya 

regler. Han definierade begreppet som “the impact of accounting reports on the decision-making 

behavior of business, government, unions, investors and creditors” (s. 56). Han erkände därmed 

att redovisningen har ett avgörande informationsvärde för företagens intressenter, eftersom den 

används för beslutsfattande, och att konsekvenserna därför kan bli reella och långtgående för 

företagen. Å andra sidan menar han samtidigt att normgivaren inte ska ta nämnvärd hänsyn till 

dessa effekter hos enskilda företag, eftersom sådant hänsynstagande kan vara skadligt för andra 

intressenter eller samhället i stort. För normgivaren är det viktigt att förstå dessa särintressen och 

förhålla sig relativt neutralt till dem, så att de inte får för stor inverkan på de slutliga 

redovisningsreglerna (Zeff, 1978). 
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Ett vanligt tillvägagångssätt vid lobbying emot en föreslagen redovisningslösning är att framhäva 

de ekonomiska konsekvenserna för samhället (Zeff, 1978; Nobes & Parker, 2012). Oavsett om de 

ekonomiska konsekvenserna är en reell risk eller ej, så döljer sig oftast ett motstånd grundat i 

egenintresse bakom argumenten. Exempelvis skulle en föreslagen redovisningslösning som 

minskar flexibiliteten i ett regelverk kunna komma att kritiseras offentligt för att det minskar de 

inhemska företagens konkurrenskraft och därmed har en negativ effekt på samhället i stort. Det 

verkliga motivet till motståndet skulle till exempel snarare kunna vara att företagsledare vill behålla 

en viss flexibilitet i regelverket för att bättre kunna styra företagets redovisade resultat, så kallad 

resultatmanipulering (Nobes & Parker, 2012). 

4.4 Etisk-juridisk filosofi – teleologi och deontologi 

Två normativa synsätt inom etisk filosofi som kontrasterar varandra är teleologi och deontologi. 

De båda orden har grekiskt ursprung, där “telos” betyder “mål” eller “syfte” och “dei” betyder 

“böra” eller “vara nödvändigt” (Strömholm, 1996), alternativt “deon” som betyder “plikt” 

(Nationalencyklopedin, n.d.a och b).  

Enligt teleologisk etik är en handlings moraliska värde baserat på vilka konsekvenser den resulterar 

i. En sådan utgångspunkt har också synonymt kallats konsekvensetik och effektetik. Utfallet i 

termer av de effekter och konsekvenser som det ger upphov till, är alltså avgörande för den etiska 

statusen. En förlängning av läran är utilitarismen, enligt vilken nyttomaximering är centralt, det 

vill säga att största möjliga nytta för största möjliga antal individer eftersträvas och det är alltså 

utifrån det kriteriet som en handling etiskt utvärderas (Nationalencyklopedin, n.d.c).  

Deontologisk etik föreslår å andra sidan att situationen eller konsekvensen av en handling aldrig 

ska beaktas, utan istället att agerandet alltid ska utgå från universella principer (Schlenker & 

Forsyth, 1977). Plikt- och regelföljande handlingar har enligt ett deontologiskt synsätt bedömts 

moraliskt riktiga, och ibland använts till och med termen pliktetik synonymt 

(Nationalencyklopedin, n.d.a). 

Inom juridiken har de båda tankeströmningarna också behandlats. En teleologisk metod vid 

rättstillämpning har vunnit gehör, bland annat i Norden. Det har kommit till uttryck i att syftet med 

en lagstiftning, beaktas vid domstolsavgöranden, till exempel genom att söka vägledning i 

förarbetena till en lag. Det bör dock tilläggas att det finns olika grader av teleologiska riktningar, 

där de radikalare intar en mycket fri inställning till lagens ordalydelse, medan andra ser alla slags 

beaktanden av bakomliggande syften som teleologiskt även om det betraktas som sekundärt kontra 

en tolkning av lagtexten (Strömholm, 1996). 
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Deontisk logik benämns den metod enligt vilken deontologiska idéer kommit till uttryck och där 

reglerna är centrala. Dock har begreppet “regel” ansetts något urvattnat, varför istället “principer” 

introducerats som term. Genom ett analytiskt logiskt tillvägagångssätt i form av att bland annat 

bryta ner och klassificera de juridiska begreppen och satserna, kan ett logiskt språk för normer 

urskiljas. Ord som “får”, “bör” och “skall” ger reglerna eller principerna dess normativa status 

(Strömholm, 1996).  

I redovisningssammanhang diskuteras sällan reglerna explicit i termer av deontologiska eller 

teleologiska, men att avvägningar behöver göras mellan de två i grunden olika utgångspunkterna 

är uppmärksammat. Deegan och Unerman (2011) skriver till exempel om att strikt hållen principiell 

konsekvens kan krocka med pragmatiska lösningar såsom till exempel undantag motiverade av 

kostnads-nyttoskäl. En förutsättning för redovisningsreglernas långsiktiga överlevnad är att 

välavvägda kompromisser har gjorts däremellan (Deegan & Unerman, 2011).  

Att ett deontologiskt fokus finns i redovisningen erkänns också av Armstrong, Ketzb och Owsence 

(2003) när de beskriver hur studenter blir introducerade till ämnet. Där lärs redovisningens 

principer ut, vilka ligger till grund för sakreglerna och ett “rätt och fel” sätt att redovisa på. Således 

uppmuntras i första hand inte fria val grundade på kritisk analys av konsekvenser och effekter, utan 

snarare fokuseras regelefterföljning. Å andra sidan poängteras ofta att reglerna behöver ta 

teleologisk hänsyn också. Bland annat Beaver (1973) menade att ett erkännande av, och 

övervägande kring, ekonomiska konsekvenser, är nödvändigt för att en optimal 

redovisningslösning ska kunna väljas. 

4.5 Tidigare studier 

Flertalet artiklar behandlar ämnet om olika intressentgruppers deltagande och inflytande i 

normgivningsprocessen. Sutton (1984) menar att “användare” har ett mycket lågt deltagande då 

dessa av olika anledningar saknar tillräckliga incitament för att engagera sig. Gregory och Stephen 

(1998) anser att denna intressentgrupps behov är särskilt viktigt för normgivare att vara lyhörd för, 

eftersom det i slutändan är de som använder sig av informationen i de finansiella rapporterna. De 

anser att alla gynnas av att reglerna utformas med ett stort beaktande av att den därpå baserade 

redovisningen blir användarvänlig. 

Åtskilliga forskare (Robert, Paul & Sara, 2011; Robert & Paul, 2011; Fûlbier, Hitz & Sellhorn, 

2009) menar även att akademiker har en viktig roll att spela i normgivningsprocessen, men 

konstaterar samtidigt att de i låg utsträckning involverat sig. Orsakerna till det hänförs ofta till att 

akademiker har mycket låga incitament att delta. Samtidigt argumenteras för att deras åsikter är 
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värdefulla, eftersom de antas vara objektiva och således kan skänka normgivaren legitimitet. Sutton 

(1984) beskriver upprättarna som den intressentgrupp som har varit mest aktivt deltagande i 

normgivningsprocesser. Enligt Nobes och Parker (2012) är upprättarnas ståndpunkt sammantaget 

att tillåta så flexibla redovisningsval som möjligt. 

Överlag har tidigare studier på området inte kommit fram till något entydigt resultat av vilka 

intressentgrupper som är mest inflytelserika, utan det verkar snarare vara kontextberoende. Ofta 

har redovisnings- och revisionsprofessionen hävdats ha störst inflytande på normgivare världen 

över, och i visa fall även ha “tillfångatagit” normgivaren, det vill säga ha fått den att ta orimligt 

stor hänsyn till professionens egenintresse (Deegan & Unerman, 2011). Walker (1987, citerat i 

Deegan & Unerman, 2011, s. 77) hävdade i en studie att dåtidens australiensiska normgivare, 

Australian Accounting Standards Review Board, var “tillfångatagen” av revisionsprofessionen 

som då hade kontroll över utformningen av redovisningsstandarder. I USA resulterade 

revisionsprofessionens inflytande över normgivningen i en utfrågning i den amerikanska 

kongressen år 1977, som efteråt har kommit att kallas för The Metcalf Inquiry (Deegan & Unerman, 

2011).  

Andra senare studier har visat att upprättarna av de finansiella rapporterna är den grupp som har 

störst inflytande på utformningen av IASB:s färdiga standarder (Kwok & Sharpe, 2005; Cortese, 

Irvine & Kaidonis, 2010; Shields, 2014). Shields (2014) undersökte olika gruppers förmåga att 

hindra föreslagna ändringar efter finanskrisen 2009 för alla standarder som rör redovisning av 

finansiella instrument, IAS 32, IAS 39, IFRS 7 och IFRS 9. Hennes studie visade hur graden av 

negativ inställning till förslagna ändringar hade en signifikant påverkan på utfallet. IASB lyssnade 

i högre grad på parter som uttryckte sin negativa inställning implicit invävt i en sofistikerad 

argumentation. Vidare visade studien att IASB med högre sannolikhet drar tillbaka föreslagna 

ändringar om upprättarna är negativt inställda. Dessutom fann de att amerikanska respondenter 

hade ett större inflytande på slutresultat än respondenter från andra delar av världen, vilket 

förklarades av att deras ideologi överensstämmer med IASB:s investerarfokus.  

Bamber och McMeeking (2015) undersökte även de olika gruppers inflytande i 

normgivningsprocessen för IFRS 7. Till skillnad från Shields (2014) undersökte de inte hur pass 

framgångsrika grupperna var på att hindra föreslagna ändringar, utan tvärtom på vilka ändringar 

respondenterna själva föreslog. Studien fokuserade på två aspekter, där den ena var huruvida 

respondenternas förslag togs upp till diskussion under IASB:s möten och den andra var ifall den 

föreslagna ändringen förverkligades i den färdiga standarden. De fann inte några belägg för att 
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någon grupp skulle haft oproportionellt stort inflytande på den färdiga standarden för redovisning 

av finansiella instrument, men att det ändå skulle kunna föreligga ett visst mått av partiskhet. Bland 

annat så fann de i likhet med Shields (2014) att IASB tar större hänsyn till amerikanska 

respondenter. Dessutom förefaller det som att revisorer och revisionsbyråer hade oproportionellt 

mindre inflytande än andra intressentgrupper, vilket de ansåg var ett överraskande resultat eftersom 

tidigare forskning snarare har visat på motsatsen. 

Cortese, Irvine och Kaidonis (2010), hävdar att prospektering- och utvinningsföretag lyckades 

“tillfångata” IASB vid utformningen av “IFRS 6 - Exploration for and evaluation of Mineral 

Resources” och hade stor påverkan på slutprodukten. De påstår att IFRS 6 upprätthåller status quo, 

eftersom den i princip är en kodifiering av rådande branschpraxis och ger upprättarna en stor 

flexibilitet. 

Normgivare och tillsynsorgan har i andra fall visats ha störst inflytande på IASB:s standarder. Ram 

och Newberry (2013) visade i sin studie att IASB överlag var motvilliga att göra ändringar mellan 

utkasten och den färdiga standarden för “IFRS for SME’s”, och att de ändringar som gjordes var 

med anledning av påtryckningar från normgivare och tillsynsorgan. De hävdade också att deras 

studie till viss del bekräftar Botzems (2012, citerad i Ram & Newberry, 2013, s. 13) åsikt att IASB:s 

“due process” snarare tjänar ett PR-syfte än att vara en genuin kanal för inflytande från 

allmänheten, eftersom IASB redan från början har en klar uppfattning om hur de vill att 

slutresultatet ska bli.  

4.6 Teorisammanfattning 

Som grund för studiens teoretiska referensram har legitimitetsteorin använts. Den teorin är, som 

ovan beskrivits, bred och behandlar relationen mellan en organisation och dess omgivning. 

Faktorerna som påverkar en organisations legitimitet har försökts preciseras och beskrivas av bland 

annat Suchman (1995). Hans uppdelning av legitimitet i olika typer och undergrupper utgör 

studiens primära teoretiska perspektiv. 

Denna breda teori har kompletterats med en mer redovisningsspecifik på normbildningsprocessen. 

Husseins (1981) modell beskriver de olika steg som genomgås vid utvecklingen av nya 

redovisningsregler och föreslår faktorer som är avgörande för slutresultatet. Bland annat har 

aspekterna av redovisningsförslagets uppfattade egenskaper under “attitydbildningssteget” legat 

till grund för val av aspekter i den empiriska undersökningen. 
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Eftersom redovisningsnormgivning är en form av marknadsreglering har även litteratur som 

behandlar den politiska dimensionen av redovisning varit relevant. Dessa sammanfattas under 

politisk process och behandlar vilka hänsyn normgivningsorganet, i det här fallet IASB, bör ta till 

olika intressen och lobbyinggrupper.  

Då åsikterna hos intressenterna underbyggs med argument är det relevant att även undersöka dem. 

Frågan om vilka aspekter och argument som ska beaktas och prioriteras i regleringen är frågor som 

har behandlats utanför redovisningskontexten, varför den teoretiska grunden hänförs till etisk-

juridisk filosofi. Även denna teori har legat till grund för hur aspekten undersöks och kodas i det 

empiriska materialet 

Slutligen har en mängd tidigare studier lästs som är relevanta som bakgrund i denna studie, då de 

behandlar olika intressentgruppers inflytande i normgivningen. De som presenterats ovan är 

framförallt empiriska undersökningar av hur IASB har beaktat olika intressentgruppers 

uppfattningar och förslag, vilka är rimliga att relatera resultaten ifrån den här studien med. Därför 

sammanfattas sådana studier som en teori i detta kapitel. 
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Kapitel 5. Empiri 

Empiriavsnittet består av en sammanställning av de åsikter som kodats i remissvarens till det 

reviderade utkastet av den nya leasingstandarden. All data presenteras utifrån de fem olika 

intressentgrupper. Variablerna består dels av föreslagna redovisningslösningar, Husseins 

uppfattade egenskaper samt teleologiska eller deontologiska argument. Kapitlet avslutar med 

statistiska tester för att utröna om någon intressegrupp haft större inflytande än andra, och om 

argumentationstekniken spelat någon roll. 

 

5.1 Översikt/allmänt remissvar 

Totalt har 654 remissvar granskats, vilket utgör alla svar inskickade till det reviderade utkastet till 

IFRS 16 - Leases. Den officiella siffran på 638 unika respondenter förklaras av att vissa 

organisationer skickade in flera svar författade av olika personer och/eller avdelningar, vilka av 

IASB har räknats gemensamt (IFRS Foundation, 2013b). Av de 654 remissvaren kategoriserades 

363 (55,5 %) som “upprättare”, 86 (13,1 %) som “finansbolag”, 69 (10,6 %) som “revisorer eller 

revisorsbyråer”, 66 (10,1 %) som “andra”, 34 (5,2 %) som “nationella normgivare och 

tillsynsorgan”, 30 (4,6 %) som “användare” och sex (0,9 %) som “akademiker”, vilket framgår i 

nedanstående tabell och diagram.  

  

Tabell 3: Antal och andel respondenter fördelat på intressentgrupp. 

Intressentgrupp Antal Andel

Upprättare 363 55,5%

Finansbolag 86 13,1%

Revisorer och revisionsbyråer 69 10,6%

Andra 66 10,1%

Nationella normgivare och tillsynsorgan 34 5,2%

Användare 30 4,6%

Akademiker 6 0,9%

Totalsumma 654 100%
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Diagram 1: Andel respondenter fördelat på intressentgrupp. 

Bortfall (intressentgrupper) 

Som beskrivet i metodkapitlet är gruppen “akademiker” så få att inga relevanta analyser kan göras 

av dem när intressentgrupperna ställs mot varandra. Vid statistiska analyser kan det till och med 

utgöra en felkälla. På grund av detta har “akademiker” valts att uteslutas och kommer inte vara 

med i den fortsatta sammanställningen eller vidare analys. Även gruppen “andra” har utelämnats, 

se mer om detta i 2.6 Bearbetning och analys av data. Den nya fördelningen vid exkluderandet av 

de två grupperna blir istället: 

 

Tabell 4: Antal och andel respondenter fördelat på intressentgrupp, efter exkluderandet av ”akademiker” och ”andra”. 
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Akademiker

Intressentgrupp Antal Andel

Upprättare 363 62,4%

Finansbolag 86 14,8%

Revisorer och revisionsbyråer 69 11,9%

Nationella normgivare och tillsynsorgan 34 5,8%

Användare 30 5,2%

Totalsumma 582 100,0%
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Diagram 2: Andel respondenter fördelat på intressentgrupp, efter exkluderandet av ”akademiker” och ”andra”. 

5.2 Intressentgruppernas åsikter i sakfrågorna 

I följande avsnitt presenteras en sammanställning av insamlad data avseende de sex första 

variablerna (variabel 2.1 - 2.6). Framställningen är uppdelad i två olika delar enligt följande: I den 

första delen presenteras resultaten av kvantifieringen genom deskriptiv statistik med medföljande 

beskrivning. I den andra delen presenteras utdrag ur remissvar för att exemplifiera typiska 

resonemang och kommentarer. Ansatsen är att täcka alla aspekter (variabel 2.1 - 2.6) som har 

undersökts utifrån respektive intressentgrupps perspektiv. 

Med IFRS 16 kommer det att aktiveras mer, leasingdefinitionen behållas från det reviderade 

utkastet, och den presenterade redovisningsmodellen ersättas med en ny både för leasingtagare och 

leasinggivare, leasingperioden behållas från det reviderade utkastet och slutligen rörliga 

leasingavgifterna behållas. 
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Tabell 5: Tabell över inställning till sakfrågorna i det reviderade utkastet. 

I ovanstående tabell framgår fördelningen mellan intressenternas stöd för eller motstånd emot 

förslagen i de sex utvalda sakfrågorna, samt bortfallet i form av ej uppgivet ställningstagande. 

Kolumnrubrikerna är ganska självförklarande, förutom möjligtvis gehör som uppger antalet och 

andelen remissinsändare som har uttryckt samma ställningstagande som IASB slutligen valde att 

gå efter i den slutliga leasingstandarden, vilket motsvarar de grönmarkerade siffrorna. Andelarna 

gehör är, liksom andelarna negativ/positiv, beräknade på enbart de remissvar som tagit ställning i 

frågan. På samma sätt blir andelarna i “Antal svarat” och “Antal ej svarat” spegelbilder av varandra. 

Andelen gehör ovan totalt 61,6 %, baseras på ”Totalt antal gehör/Totalt antal uttryckta åsikter”, det 

vill säga 1 235/2 005. 

Aggregerat visar resultaten att det finns visst övervägande stöd för IASB:s ambition att skapa en 

redovisningsstandard som tvingar leasingtagare att aktivera leasingtillgångar i högre utsträckning 

än vad som var fallet vid användning av den befintliga leasingstandarden IAS 17. I fråga om 

leasingdefinitionen så var fördelningen jämn mellan de som uttryckte stöd för IASB:s förslag och 

de som uttryckte motstånd emot definitionen. Angående variablerna som behandlade IASB:s 

föreslagna klassificeringsmodell för leasingtagare och leasinggivare så framkom en väldigt tydligt 

negativ inställning. Det var även i dessa två frågor som svarsfrekvensen var som högst. Förslagen 

kring hur leasingperioden ska fastställas och sedan kontinuerligt omprövas samt vilka rörliga 

leasingavgifter som ska inkluderas och hur de fortsatt ska värderas vid beräkningen av 

leasingtillgången och leasingskulden mottogs övervägande negativt. 
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5.2.1 Upprättare 

 

Tabell 6: Tabell över upprättarnas inställning till sakfrågorna i det reviderade utkastet. 

Upprättare, inklusive de sammanslagningar och organisationer som företrädde en grupp av 

upprättare gemensamt, var generellt väldigt kritiska till utkastet (ED/2013/6) och dess förslag, 

vilket tydligt framgår i ovanstående tabell. 30,1 % av alla inställningar var positiva medan 69,9 % 

var negativa. En knapp majoritet, 54,3 %, var negativa till att leasingutgifter ska aktiveras mer än 

i dagsläget. Kring leasingdefinitionen och identifikationen av leasingkontrakt var 58,1 % emot 

förslaget. Dessutom var gruppen mycket kritisk till klassificeringsförslaget för både leasingtagare, 

85 % emot, och leasinggivare, 84,4 % emot. Negativt inställda, om än inte lika entydigt, var 

gruppen även till förslagen kring beräkningen av leasingperioden, 65,9 %, samt beräkningen av de 

rörliga leasingavgifterna, 60,3 %.  

Svarsfrekvensen var relativt de andra grupperna låg och sträckte sig från 41,6 % till 67,8 %. Totalt 

sett kodades en inställning i 53,2 % av alla möjliga tänkbara fall. Av de som uppgett 

ställningstagande sammanräknat har de fått gehör i 58,6 % av fallen. 

Utvalda företag: 

Remissvar 163  Svenskt Näringsliv 

Remissvar 303  Volkswagen Group (Volkswagen) 

Remissvar 311  IATA Industry Accounting Working Group (IATA) 

Remissvar 330  Ball Corporation 

Remissvar 599  BusinessEurope 
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Kommentarer:  

De som kritiserade IASB:s problembeskrivning och ambition att utöka mängden leasingavtal som 

ska upptas på balansräkning hos leasingtagare menade att IAS 17 och U.S. GAAP redan har notkrav 

avseende den nödvändiga informationen. IATA, Volkswagen och Svenskt Näringsliv ansåg 

exempelvis att redovisning enligt IAS 17 bättre avspeglar den ekonomiska verkligheten, eftersom 

riskerna och fördelarna med ägandet av den leasade tillgången stannar hos leasinggivaren vid 

operationell leasing. En annan fördel med IAS 17 ansåg de var att den är inarbetad och välförstådd 

av både upprättare och användare. Dessa tre var så kritiska att de ansåg att projektet med att 

utveckla en ny leasingstandard borde läggas ner och att fokus istället skulle riktas mot att förbättra 

befintlig standard. Mer extensiva upplysningar kring operationell leasing föreslogs som lösning på 

struktureringsproblematiken. Ball Corporation å andra sidan gav IASB och FASB stöd och tyckte 

konceptuellt att alla leasingavtal ska aktiveras, men var kritiska till hur normgivarna föreslagit att 

det ska ske. 

Vad gäller definitionen av ett leasingavtal tyckte de kritiska upprättarna, Svenskt Näringsliv, 

Volkswagen, BusinessEurope och Ball Corporation, generellt att den var för vag samt att skillnaden 

mellan ett serviceavtal och ett leasingavtal inte var tillräckligt klargjord. Riskerna för strukturering 

och kringgående ansåg de som betydande om inte definitionen och vägledningen kring 

gränsdragningen utvecklades och testades praktiskt, eftersom en robust definition är avgörande för 

att undvika dessa problem. 

Upprättarna var starkt kritiska mot klassificeringsförslaget och redovisningsmodellen. Trots att 

några höll med om att redovisningen, avseende tillgångar och skulder, intäkter och kostnader, bör 

skilja sig åt för olika typer av leasingavtal, så tyckte de inte att det skulle göras på de premisser 

IASB och FASB föreslagit. Först och främst ansågs generellt att begrepp som ”signifikant” och 

”insignifikant” var alltför vaga och godtyckliga för att ligga till grund för klassificeringen. Enligt 

Svenskt Näringsliv, Volkswagen, BusinessEurope och Ball Corporation kunde den här vaga 

skiljelinjen mellan typ A- och typ B-leasing leda till att identiska avtal redovisas på olika sätt hos 

olika upprättare, vilket hade reducerat jämförbarheten av de finansiella rapporterna. Svenskt 

Näringsliv och IATA ville behålla IAS 17:s klassificering av finansiell kontra operationell leasing. 

Svenskt Näringsliv och Volkswagen kritiserade också redovisningsmodellerna som onödigt 

komplexa, vilka hade blivit kostsamma för företagen att implementera. Svenskt näringsliv 

påpekade även att redovisningen av typ B-avtal var konceptuellt svagt. Ball Corporation motsatte 

sig mönstret för kostnadsföring av typ A-leasing, som de ansåg inte återspeglar den ekonomiska 

verkligheten bakom den typen av avtal. Både Volkswagen och BusinessEurope tydliggjorde 
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explicit att de hade föredragit en redovisningsmodell utan klassificering, eftersom det hade minskat 

den administrativa bördan för upprättarna, samtidigt som tillförlitligheten ökat för användare. 

De utvalda organisationerna var även kritiska till förslaget kring beräkningen av leasingperioden. 

IATA, Volkswagen och Svenskt Näringsliv poängterade återigen att bedömningar om 

leasingtagarens ”signifikanta ekonomiska incitament” är svåra att göra. De två sistnämnda 

respondenterna var av uppfattningen att det skulle kunna leda till alltför stort utrymme för 

subjektiva tolkningar. Volkswagen, Svenskt Näringsliv, BusinessEurope och Ball Corporation var 

också kritiska till att leasingperioden skulle omvärderas vid varje rapporttillfälle, vilket de ansåg 

skulle bli tidskrävande och kostsamt. De ansåg istället att omvärdering och justering enbart var 

nödvändigt vid väsentliga förändringar av de faktorer som den ursprungliga bedömningen byggde 

på, alternativt enbart vid konstaterad förlängning eller uppsägning.  

Upprättarnas åsikter om hanteringen av rörliga leasingavgifter var liknande den de hade om 

leasingperioden. Den vanligaste invändningen, vilket bland annat Svenskt Näringsliv, 

BusinessEurope och Ball Corporation uttryckte, var att det blir för kostsamt att omvärdera 

leasingskulder och nyttjanderättstillgångar kontinuerligt för förändringar i det index eller den ränta 

de rörliga leasingavgifterna är knutna till. Volkswagen var dock utan förbehåll positiv till förslaget. 

5.2.2 Finansbolag 

 

Tabell 7: Tabell över finansbolagens inställning till sakfrågorna i det reviderade utkastet. 

En knapp majoritet av de respondenter som kategoriserades som finansbolag, 53,1 % av de 

svarande, var positiva till IASB:s ambition att leasingtagare ska uppta nyttjanderättstillgångar på 

sina balansräkningar i högre utsträckning än tidigare. Något högre andel, 60,8 %, var positivt 

inställda till den föreslagna leasingdefinitionen. Gruppen som helhet var kritiska till 
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klassificeringsmodellen både hos leasingtagaren, 79 %, och leasinggivaren, 80 %. Rörande 

beräkningen av leasingperioden var det en väldigt jämn fördelning mellan de som var positiva, 48 

%, och de som var negativa, 52 %. Vad gäller beräkningen av rörliga leasingavgifter var få av de 

uppgivna svaren positiva till förslaget, 28,9 %. 

Svarsfrekvensen var i alla frågor över 50 % och landade på 61,4 % totalt sett. Av de totalt 317 

kodade inställningarna fick 191 gehör i den färdiga standarden, motsvarande 60,3 %. 

Utvalda företag: 

Remissvar 178  The Commonwealth Bank of Australia (CBA) 

Remissvar 273  Regions Financial Corporation (Regions) 

Remissvar 328  Banks of the Farm Credit System (FCS) 

Remissvar 481  Standard Chartered PLC (SC)  

Kommentarer:  

Angående frågan om leasing ska aktiveras i högre utsträckning än idag, så menade CBA och FCS 

att sådant upptagande på balansräkningar kommer påverka företags nyckeltal negativt och 

eventuellt begränsa bankers utlåningsmöjligheter. Regions ansåg dock att en ökning av redovisade 

tillgångar och skulder är att föredra framför den nuvarande lösningen där de ofta undanhålls från 

balansräkningen.  

Alla fyra utvalda finansbolag tyckte att leasingdefinitionen var relevant och stödde förslaget. SC 

menade att definitionen reflekterar vad de ansåg vara leasing och trodde att den skulle bli användbar 

i praktiken, medan övriga tre inte kommenterade frågan något närmare.  

Ett tydligt missnöje fanns hos alla fyra kring klassificeringsförslaget och redovisningsmodellen för 

både leasingtagare och leasinggivare. CBA ansåg att det nuvarande systemet var att föredra och att 

uppdelningen inte ska baseras på den underliggande tillgångens natur. Regions ansåg att det enbart 

ska finnas en redovisningslösning och att ingen klassificering bör göras hos varken leasingtagare 

eller leasinggivare, vilket var en åsikt som även SC höll med om. SC menade att eventuellt går det 

att dual klassificering går att rättfärdiga konceptuellt, men de många praktiska nackdelarna hade 

övervägt fördelarna. Bland annat var de oroliga för att en något godtycklig gränsdragning mellan 

typ A och typ B skulle resulterat i att liknande transaktioner redovisas på olika sätt av olika 

upprättare. FCS menade att det berodde på att det fanns konceptuella svagheter där grunden för 

uppdelningen var vag.  



Bäck, Johansson och Wallin (2016). Legitimitet i IASB:s normgivning. 

 

55 

 

CBA var positiv till förslaget om leasingperioden. Regions var dock tveksamma och trodde att det 

skulle leda till onödig subjektivitet och inkonsekvent tillämpning, angående de signifikanta 

ekonomiska incitamenten. FCS var även de negativa och riktade kritik mot omvärderingskraven 

som de ansåg för omfattande och betungande.  

På sista frågan om rörliga leasingavgifter så var alla fyra organisationer negativt inställda till att 

inkludera och kontinuerligt omvärdera dem. Det motiverades framförallt med att kraven var 

administrativt betungande, tidskrävande och därmed dyra att tillämpa i praktiken. 

5.2.3 Revisorer och revisionsbyråer 

 

Tabell 8: Tabell över revisorers och revisionsbyråers inställning till sakfrågorna i det reviderade utkastet. 

Majoriteten av revisorer och revisionsbyråer, 71 % av de svarande, var positiva till ambitionen att 

leasingtagare ska uppta nyttjanderättstillgångar på sina balansräkningar i högre utsträckning än 

tidigare och ungefär lika hög andel, 65,5 %, var positivt inställda till den förslagna 

leasingdefinitionen. Gruppen som helhet var kritiska till klassificeringsmodellen, både hos 

leasingtagaren, 76,4 %, och leasinggivaren, 67,9 %. Det var exakt dubbelt så många sympatisörer, 

66,7 %, som motståndare, 33,3%, till förslaget kring beräknandet av leasingperioden. Vad gäller 

beräkningen av rörliga leasingavgifter var en knapp majoritet positiva till förslaget, 56,3 %. 

Svarsfrekvensen bland revisorer och revisionsbyråer var något bättre än bland många andra 

intressentgrupper och uppgick till totalt 290 svar av 414 möjliga, vilket motsvarar en svarsfrekvens 

på 70 %. Deras andel gehör uppgår till 67,2 %. 

Utvalda företag: 

Remissvar 218  Missouri Society of CPAs (MSCPA) 

Remissvar 297  Ernst & Young Global Limited (EY) 
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Remissvar 487  Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland (IDW) 

Remissvar 629  The Institute of Chartered Accountants of Scotland (ICAS)  

Kommentarer:  

EY höll med om att tillgångar undangöms från företagens balansräkning och välkomnade initiativet 

av IASB att öka företags aktivering. ICAS och MSCPA var inne på samma spår och kritiserade 

IAS 17 för att standarden tillåter att dolda leasingtillgångar vid sidan av balansräkningen kan 

byggas upp.  

Angående leasingdefinitionen var alla fyra utvalda organisationer positiva. EY menade att det var 

en förbättring från tidigare definition i IAS 17 och IFRIC 4. MSCPA höll med överlag och menade 

att definitionen fångade leasingbegreppets essens. IDW var också överlag positiv, men varnade 

samtidigt för att vaga koncept kan skapa nya gråzoner med struktureringsmöjligheter som följd. 

Mer omfattande riktlinjer krävdes enligt dem.  

Klassificeringsförslaget med tillhörande skilda redovisningsmodeller ställde sig alla fyra negativa 

till, både vad gäller leasingtagare och leasinggivare. EY menar att det inte fanns något konceptuellt 

rättfärdigande och att klassificeringen endast hade skapat onödig komplexitet och nya 

struktureringsmöjligheter, vilket de övriga höll med om. IDW poängterade att IASB:s ursprungliga 

ambition var att reducera de dubbla redovisningslösningarna som fanns i IAS 17 till en, vilket de 

alltså frångått i det reviderade utkastet. Följden, menade de, skulle resultera i försämrad 

jämförbarheten, öppningar för strukturering och ökad komplexiteten.  

Angående leasingperioden så var alla generellt positiva, men menade att det kan behövas mer 

vägledning för tillämpning i praktiken. IDW nämner att om den föreslagna gränsen “signifikanta 

ekonomiska incitament” ska motsvara IAS 17:s “rimlig säkerhet”, så bör samma ordalydelse 

användas.  

Kring rörliga leasingavgifter hade de alla samma inställning som till leasingperioden, det vill säga 

att förslaget överlag var bra men att mer riktlinjer behövde för att uppnå konsekvent tillämpning, 

framförallt vad gäller begreppet “in-substance fixed lease payments”.  
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5.2.4 Nationella normgivare och tillsynsorgan 

 

Tabell 9: Tabell över nationella normgivares och tillsynsorgans inställning till sakfrågorna i det reviderade utkastet. 

De uppgivna åsikterna bland nationella normgivare och tillsynsorgan var generellt antingen 

entydigt negativa eller entydigt positiva till förslagen i ED/2013/06. En stor majoritet, 85 %, av de 

som uppgivit ett ställningstagande samtyckte till att nyttjanderättillgångar bör upptas i en högre 

utsträckning på upprättarnas balansräkning. En stor majoritet, 75 %, tyckte även att den förslagna 

leasingdefinitionen var bra. Gruppen ställde sig däremot kritiskt till klassificerings- och 

redovisningsmodellen, både hos leasingtagaren, 84,6 % och leasinggivaren, 88,5 %. Två 

tredjedelar av de svarande sympatiserade med IASB:s förslag på beräkning av leasingperioden, 

medan en tredjedel var emot. Fördelningen var ungefär densamma vad gäller förslaget kring 

beräkningen av rörliga leasingavgifter, 64,3 % för respektive 35,7 % emot.  

Gruppen hade aggregerat 151 stycken uttryckta inställningar och 53 bortfall, vilket motsvarar en 

svarsfrekvens på 74 %. Av de 151 inställningarna fick de gehör i 116 av dessa, motsvarande 76,8 

%. 

Utvalda företag: 

Remissvar 151  New Zealand Accounting Standards Board (NZASB) 

Remissvar 309  Accounting Standards Committee of Germany (ASCG) 

Remissvar 437  Malaysian Accounting Standards Board (MASB) 

Remissvar 588  Canadian Accounting Standards Board (AcSB) 
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Kommentarer:  

Samtliga av de utvalda respondenterna uppskattade projektets problembeskrivning och ambition, 

att leasingkontrakt i högre grad än tidigare ska redovisas på balansräkningarna. Framförallt 

motiverades det med att användare bättre skulle kunna förstå redovisningen och få en mer 

rättvisande bild av företagen. ASCG bekräftade problemet som finns idag med att användare gör 

många egna justeringar och att not-upplysningarna sällan är tillräckliga för fullständig förståelse 

av leasingåtagandena.  

Alla fyra organisationer höll också med om leasingdefinitionens kontroll-fokuserade modell. Även 

fast principen får medhåll, så anser de att tydligare riktlinjer skulle komma behövas för att stävja 

inkonsekvent tillämpning och möjligt kringgående genom strukturering. ASCG uppgav att om en 

övervägande majoritet av intressenterna är för modellen så kommer de inte att motsätta sig den.  

Samstämmiga var de utvalda organisationerna även kring klassificeringsmodellen och 

redovisningslösningen för både leasingtagare och leasinggivare, där de alla fyra var negativa. 

Förslaget ansågs komplext och komplicerat och AcSB trodde inte att användare skulle komma att 

förstå skillnaden när de läser de finansiella rapporterna. MASB uppgav att de förstod det 

konceptuella konceptet, men fann praktiska komplikationer. NZASB å andra sidan menade att 

förslaget helt saknade konceptuell basis. ASCG höll med, men reserverade sig återigen för att inte 

stå i vägen, om det fanns en generellt positiv inställning till att det är en fungerande kompromiss 

för leasingtagare. Leasinggivare ansåg de dock i en slutlig standard borde få behålla samma 

redovisningsmodell som finns i IAS 17.  

De var alla positiva till förslaget på hur leasingperioden skulle beräknas, då de såg det som fullt 

rimligt och korrekt att förlängningsmöjligheter togs i beaktande. NZASB hävdade även att en sådan 

bedömning inte var särskilt problematisk för landets upprättare. Samtidigt som MASB och AcSB 

i grunden var positiva, poängterade de betydelsen av att klargöra gränsnivån och undvika gråzoner. 

De båda resonerade också på likartat sätt om förslaget på inkludering och värdering av rörliga 

leasingavgifter och tyckte att begreppet “in-substance fixed payments” behöver en närmare 

förklaring. ASCG var också för förslaget, men varnade för att frekventa omvärderingskrav kan 

komma att bli alltför krävande för upprättare. 
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5.2.5 Användare 

 

Tabell 10: Tabell över användarnas inställning till sakfrågorna i det reviderade utkastet. 

De avsändare som kategoriserades in under användare var den grupp som var minst missnöjd med 

den presenterade redovisningsmodellen för leasingtagare och leasinggivare. Modellen hos 

leasingtagaren var 50 % emot och 50 % för, hos leasinggivaren var 40 % emot och 60 % för. 

Användarna var kraftigt för mer aktivering av leasingutgifter, 73,7 %, och även kraftigt för 

leasingdefinitionen, 71,4 %. De var även för beräknandet av leasingperioden, 53,8 %. Angående 

beräknandet av rörliga leasingavgifter var det exakt lika många användare som var positiva som 

negativa.  

Något färre än hälften av alla möjliga inställningar kodades, 49,4 %. Av dessa kodade inställningar 

fick 57,3 % gehör i den slutliga standarden. 

Utvalda företag: 

Remissvar 61  R.G. Associates, Inc.(RGA) 

Remissvar 435  Chartered Financial Analyst Society (CFA UK) 

Remissvar 442  Standard & Poor’s Ratings Services (S&P) 

Remissvar 597  Corporate Reporting Users' Forum - Canada (CRUF Canada) 

Kommentarer:  

De fyra användarna var positiva till mer aktivering av leasingutgifter hos leasingtagare och 

uppmuntrade normgivarnas ambition att råda bot på att många företag har dolda tillgångar och 

skulder utanför balansräkningarna kopplade till operationell leasing. CRUF Canada var väldigt 

noggranna med att påpeka att de ville få tillgångar som idag klassificeras som operationell leasing 

till balansräkningen och att ett utökat notsystem ej skulle vara tillräckligt.  
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Angående leasingdefinitionen var de alla generellt mer eller mindre positiva. RGA tyckte att 

definitionen var tillfredsställande och CFA UK och S&P höll med principiellt men vill ha mer 

vägledning för att säkra en konsekvent tillämpning. Alla utan CRUF Canada var väldigt kritiska 

till föreslagen klassificerings- och redovisningsmodell både vad gäller leasingtagare och 

leasinggivare. De tre negativa var överens om att det var ett tämligen komplext förslag som skulle 

komma att skapa en massa merarbete, och därmed merkostnad, för upprättare. Detta ansåg de inte 

var motiverat eftersom informationen varken skulle bli tillförlitlig eller meningsfull för användare. 

Både CFA UK och S&P tydliggjorde att de hade föredragit en enda redovisningsmodell, bland 

annat av förenklingsskäl. CRUF Canada var egentligen emot modellen de också men sa att om 

IASB ansåg att denna modell var bäst så kunde de gå med på den.  

Angående beräkningen av redovisningsperioden var CFA UK negativa och S&P och CRUF 

Canada positiva. CFA UK motiverade sitt motstånd med att det skulle bli en för stor administrativ 

börda på upprättare. S&P var dock positiva till både modellen och omprövningskraven, men hade 

eventuellt velat byta ut ordvalet “signifikanta ekonomiska incitament”.  

Till den sista frågan om rörliga leasingavgifter var CFA UK negativa med samma motivering som 

tidigare. S&P samt CRUF Canada var positiva till att inkludera rörliga leasingavgifter kopplade till 

ränta eller index, men hade gärna sett att även andra rörliga avgifter inkluderades, som dem som 

föreslagits i det första ursprungliga utkastet. 
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5.3 Uppfattade egenskaper och typ av argument 

 

 

Tabell 11: Tabell över de olika gruppernas inställning till och uppfattningar av det reviderade utkastet. 

Enligt ovan sammanställning (Tabell 11) fanns det ett massivt missnöje med det reviderade 

utkastet. Totalt sett kodades endast 58 av remissvaren som att de ansåg att det reviderade utkastet 

var bättre än rådande standarder, IAS 17 respektive U.S. GAAP, vilket motsvarade 13,2 %, kontra 

86,8 % som ansåg inte att det inte var bättre. 11,6 % ansåg att standarden skulle ge relevant 

information för ekonomiskt beslutsfattande och 88,4 % tyckte inte detta. Endast 6 % tyckte att 

standarden skulle lett till tillförlitlig och opartisk redovisning, medan hela 94 % tyckte att den inte 

skulle göra det. 9,3 % ansåg att den var kompatibel med tidigare erfarenheter och/eller värderingar, 

90,7 % tyckte att den inte var kompatibel. Endast 1,4 %, eller sex stycken, bedömdes uttrycka att 

det reviderade utkastet var enkelt att förstå och beskriva för andra, medan 98,6 % inte tyckte det. 

Hela 98,2 % ansåg att förslaget som helhet var en radikal förändring från nuvarande 

redovisningsmetod. Endast 1,8 % menade att förändringen inte var radikal eller omfattande. 
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Tabell 12: Tabell över de olika gruppernas argumentationstyp. 

Ovan framgår, i Tabell 12, vilken typ av argument respondenterna använde sig av i sina remissvar. 

Totalt kodades 57,5 % av alla svar som teleologiska medan 8,9 % kodades som deontologiska. 

Återstående 33,6 % av remissvaren hade både teleologisk och deontologisk argumentation i sådan 

utsträckning att det var svårbestämt om det var överhängande det ena eller det andra. En jämförelse 

mellan de olika intressentgrupperna avslöjar att en viss typ av argumentationsslag är vanligare 

förekommande i somliga intressentgrupper än andra. Fördelningen mellan teleologisk kontra 

deontologisk argumentation var, inte helt oväntat, tydligast övervägande teleologisk för upprättare, 

69,7 % teleologisk kontra 6,3 % deontologisk. Där var alltså teleologisk argumentation cirka 11 

gånger vanligare än deontologisk. Den grupp som i högst utsträckning bedömdes argumentera 

deontologiskt var nationella normgivare och tillsynsorgan, där fördelningen istället var 20,6 % 

deontologisk mot 23,5 % teleologisk. Där var alltså övervägande deontologisk argumentation 

nästan lika vanligt som teleologisk argumentation, fast allra vanligast var det att kombinera de båda 

(55,9 %).  

De som ansåg det reviderade utkastet bättre än rådande standard menade att förslagen i det 

reviderade utkastet adresserade de problem som tidigare standard (IAS 17) uppfattades ha. Royal 

Institute of Chartered Surveyors (remissvar 110) var en av dem och menade att det nya utkastet var 

en klar förbättring, som inte skulle bli särskilt problematisk för deras medlemmar att tillämpa. En 

klar majoritet tyckte dock att den rådande standarden var att föredra. Ett exempel på argument av 

det mer drastiska slaget är amerikanska kongressmedlemmars (remissvar 604) som hävdade: “In 

its best case scenario the Exposure Draft would destroy 190,000 U.S. jobs and reduce U.S. GDP 

by $27.5 billion annually. In the worst case scenario the cost would be 3.3 million jobs and a 

reduction of U.S. GDP of $478.6 billion annually”. De krävde även att mer fält-test skulle göras: 

“It is time to field test. It is time to have real public outreach“ Det är tydligt teleologiskt till sin 
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natur i och med att konsekvenser och effekter uteslutande fokuseras. Edward W. Trott (remissvar 

28) sammanfattade sitt missnöje och sin kritik med: “I do not believe a final standard based on this 

ED will improve financial reporting. That is hard to say because of the low bar set by current 

accounting.” Många ansåg att det inte fanns något problem med den rådande leasing-

redovisningsstandarden IAS 17. Som Svenska Bankföreningen (remissvar 69) skrev: “The 

Association considers that the current standard for accounting for leases (IAS 17) works well and 

is an established and accepted standard that should be retained, where the requirements for 

supplementary disclosures for both lessees and lessors can be developed.” IATA Industry 

Accounting Working Group (remissvar 311) var inne på samma spår med sin åsikt: “In our view, 

any concerns around the application and interpretation of the existing IAS 17 requirements could 

be addressed through additional guidance on lease classification and enhanced disclosure.” Dessa 

två sistnämnda kommentarer indikerar även dem på en teleologisk argumentation, eftersom de 

resonerade kring hur redovisningen fungerar i praktiken snarare än överensstämmelsen med 

redovisningsprinciper och -koncept.  

De som ansåg att förslaget skulle resultera i relevant information för ekonomiskt beslutsfattande 

var framförallt av åsikten att aktiveringsökningen skulle leda till ökad transparens och jämförbarhet 

mellan företag där användare inte behöver göra egna beräkningar för att få fram en korrekt bild av 

företagets ekonomiska ställning. The Zambia Institute of Chartered Accountants (remissvar 522) 

sa att: “The proposed requirements for a lessee [...] would enable the users of financial statements 

to fully understand entity’s leasing activities”. De som ej tyckte att informationen för ekonomiskt 

beslutsfattande skulle vara relevant ansåg framförallt att de föreslagna redovisningsmodellerna 

med klassificering och olika kostnadsföringsmönster skulle försvåra för användaren att förstå 

redovisningen. Många hävdade även att det reviderade utkastet innehöll för många vaga begrepp 

som skulle kräva subjektiva bedömningar. Det skulle leda till att redovisningen knappast skulle 

spegla företagens verklighet. AWAS (remissvar 535) sa att: “We have concerns that the 

consequences of the implementation of the standard as currently proposed, will at best reduce the 

value and integrity of the financial statement and comparability between Lessors”. Oron för att 

jämförbarheten och tillförlitligheten blir lidande var alltså stor. Kommentarer likt ovan är inte helt 

lättkategoriserade som deontologiska eller teleologiska, eftersom det även finns 

redovisningsmässiga principer avseende konsekvenser. En är till exempel att redovisningen ska 

vara användbar för intressenter att fatta beslut utifrån. Då är konsekvenser som dålig jämförbarhet 

och låg tillförlitlighet självklart centrala aspekter att ta hänsyn till. Deras direkta hänvisningar till 

konsekvenser snarare än föreställningsramen gör dock att även dessa resonemang indikerar på en 

mer teleologisk argumentation än deontologisk. 
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På aspekten om förslaget ansågs leda till tillförlitlig och opartisk redovisning, har liknande 

argument gått att finna som föranlett en negativ kodning. Respondenterna hävdade att det fanns 

gråzoner med möjligheter att kringgå exempelvis leasingdefinitionen eller att strukturera avtalen 

på ett sådant sätt att de faller under godtycklig klass (typ A eller typ B) eller till och med under 

undantag (korttidsleasing). Easyjet (remissvar 540) menade också att: “The draft standard uses 

terms such as ‘insignificant’, ‘substantially all’ and ‘major part’ to explain measurement 

requirements. These are subjective terms which are capable of being interpreted very differently 

from entity to entity”. De få som tyckte att det skulle leda till tillförlitlig och opartisk redovisning 

ansåg att de struktureringsmöjligheter som tidigare fanns skulle minska vid införandet av det 

reviderade utkastet. 

De som ansåg det reviderade utkastet kompatibelt med sina egna värderingar och tidigare 

erfarenheter nämnde ofta exempel utifrån deras egen situation. Exempelvis fanns det användare 

som var tacksamma för att slippa göra extra beräkningarna för att förstå företagens 

leasingåtaganden, vilka de trodde tydligare skulle framgå direkt av de finansiella rapporterna. De 

allra flesta ansåg dock att deras situation skulle försvåras och det ofta avsevärt. Upprättare 

resonerade ofta i termer av vilka förändringar av IT-system, personal och kompetensutveckling de 

skulle behöva göra till följd av förslaget och i det perspektivet såg de nästan uteslutande ökade 

kostnader både för omställning och fortsatt efterlevnad. En annan aspekt där tidigare erfarenheter 

nämndes var i resonemang kring gränsnivåer och andra bedömningsfrågor. Som nämnts tidigare 

ifrågasattes ofta begrepp såsom “signifikanta ekonomiska incitament” och dessa jämfördes då ofta 

med begrepp som används i andra standarder. Många menade att mängden bedömningar, särskilt 

med omprövningskrav, var högre än tidigare. Många pekade på att tidigare erfarenheter visade att 

det är väldigt tidskrävande för både upprättare och revisorer att förhålla sig till, vilket bland annat 

skulle leda till ökade revisionskostnader. I fråga om argumentens typ så kan det konstateras att det 

vanligaste återigen var att se till effekterna, till exempel upprättarnas resonemang av hur de 

påverkas internt, vilket är teleologiska argument. Det finns dock exempel på respondenter som 

bedömde förslagets kompatibilitet med föreställningsramarna primärt, men även andra standarder, 

och snarare resonerade i termer av hur konsekvent principerna och koncepten tillämpats i förslaget, 

vilket är exempel på deontologisk argumentation.  

Rörande det reviderade utkastets komplexitet var missnöjet allra tydligast. Åsikten att standarden 

var för komplicerad, svår att förstå och kunna beskriva för andra var mycket vanlig. Bland annat 

kritiserades formuleringarna för att ha alldeles för diffusa och otydligt definierade begrepp. Många 

ville ha betydligt mer exempel och vägledning. Även kring klassificeringen bedömdes det finnas 
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en stor gråzon med otydliga koncept. Bristen på precisering av kritiska begrepp och koncept 

bedömdes av många leda till högst subjektiv och godtycklig redovisning. Förslaget överlag, särskilt 

med avseende på klassificerings- och redovisningsmodellen, ansågs av nästan alla respondenter 

vara komplext. Ett exempel är Nordea (remissvar 508) som skriver: “Our view is that the ED adds 

to the complexity of accounting for leases. The subjective components of subsequent measurement 

requirements for lesees and lessors […] will add to the complexity of accounting for leases”. Här 

syns först och främst ett teleologiskt resonemang, där möjlig teoretisk relevans (deontologiskt 

argument) tycks väga lätt mot de stora praktiska problemen som förslagets komplexitet väntas få.  

Sista aspekten handlade om huruvida standarden var ett radikalt avsteg från nuvarande 

redovisningsmetod. Eftersom den generella bedömningen var att effekterna och konsekvenserna 

skulle bli så stora, så kodades många respondenter som att de ansåg förslaget radikalt avvika från 

tidigare redovisningsmetod. Sådana teleologiska argument framfördes av bland annat det tidigare 

citerade remissvaret från amerikanska kongressmedlemmar (remissvar 604) som tydliggjorde att 

de bedömde de negativa konsekvenserna av förslaget som enorma genom formuleringen: “[...] they 

remain unaware of the tsunami that is about to hit them.”. Det finns dock även här exempel på 

respondenter som argumenterade deontologiskt, exempelvis förslagets överensstämmelse med 

idealet att den ekonomiska verkligheten ska avspeglas i redovisningen kontra den tidigare 

redovisningsstandardens förmåga att göra det.  
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5.4 Statistiska test 

5.4.1 Relativt inflytande 

 

Tabell 13: Deskriptiv statistik över framgångsnivå för de olika intressentgrupperna. 

 

Tabell 14: ANOVA-test av framgångsnivå mellan de olika intressentgrupperna. 

Tabell 13 illustrerar skillnader i den andel gehör de olika grupperna fick för uttryckta positiva och 

negativa inställningar. Snittet för hela populationen ligger på 58,3 %. Den grupp som har högst 

andel gehör i studien var “nationella normgivare och tillsynsorgan”, med cirka 65,8 %, medan 

användarna har det lägsta genomsnittet på drygt 52,6 %. I tabell 14 illustreras utfallet av varianserna 

mellan grupperna genom ett ANOVA-test, där det framgår att skillnaderna inte är signifikanta 

eftersom signifikansvärdet uppgår till 0,384 och därmed överstiger 0,05. Ingen grupp kan med 

statistisk säkerhet sägas ha haft mer inflytande på den färdiga standarden än någon annan. 
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5.4.2 Argumentationstyp och inflytande 

 

Tabell 15: Deskriptiv statistik över framgångsnivå för de olika typerna av argumentation. 

Av tabell 15 ovan framgår den beskrivande statistiken för andelen gehör av uttryckta åsikter på 

sakfrågorna, enligt en kategorisering baserad på argumentationstyp. Av de 594 respondenterna som 

faktiskt besvarade någon av de sex frågorna har 337 stycken argumenterat teleologiskt, 52 stycken 

argumenterat deontologiskt och 205 stycken använde sig av en kombination av de båda. Som 

framgår av medelvärdena så har de respondenter som argumenterat deontologiskt fått högre andel 

gehör än de som argumenterat teleologiskt. De som använt sig av båda typerna av argumentation 

har ett medelvärde ungefär mittemellan.  

 

Tabell 16: ANOVA-test av framgångsnivå mellan de olika typerna av argumentation. 

Tabell 16 ovan visar att skillnaderna mellan grupperna har en signifikans på 0,03, vilket understiger 

gränsvärdet på 0,05. Det finns med andra ord en statistiskt säkerställd skillnad i andelen gehör 

mellan olika argumentationsslag. För att få fram mellan vilka argumentationsslag som skillnaderna 

föreligger har en post hoc-analys genomförts i form av ett Tukey-test, som redovisas i tabell 17 

nedan. 
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Tabell 17: Tukey-analys av framgångsnivå mellan de olika typerna av argumentation. 

Tabell 17 ovan illustrerar en jämförelse mellan de tre olika argumentationstyperna och den 

framgång de haft. Ur tabellen går det att utläsa att skillnaden mellan teleologisk och deontologisk 

argumentation har ett signifikansvärde på 0,016, och skillnaden mellan de som använt sig av 

teleologisk argumentation och de som kombinerat de båda har ett signifikansvärde på 0,023. De 

båda värdena understiger signifikansnivån på 5 %, och vi kan därför dra slutsatsen att de som 

argumenterat deontologiskt eller kombinerat båda argumentationstyperna har haft större framgång 

än de som argumenterat teleologiskt. 
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Kapitel 6. Analys 

I detta kapitel kommer empirin i kapitel fem att analyseras utifrån den teoretiska referensramen 

som presenteras i kapitel fyra. Inledningsvis kommer legitimitetsbegreppet att diskuteras och sedan 

appliceras på dels relativt inflytande och dels på de uppfattade egenskaperna. 

 

6.1 Legitimitet 

Legitimitet är det teoretiska perspektiv som ligger till grund för analysen. För att bättre kunna 

precisera de kopplingar som identifierats så följer i de nästkommande avsnitten av analyskapitlet 

en redogörelse för varje kategori av legitimitet, (I) pragmatisk, (II) moralisk och (III) kognitiv, var 

för sig.  

6.1.1 Pragmatisk legitimitet 

Pragmatisk legitimitet grundas på organisationens direkta publiks nyttoöverväganden, det vill säga 

deras uppfattningar kring om organisationen tjänar dem något (Suchman, 1995). I IASB:s fall är 

den direkta publiken alla de aktörer som påverkas av reglerna om redovisningen, antingen som 

upprättare, användare, investerare, analytiker, långivare, revisorer, tillsynsorgan, myndigheter, 

akademiker, konsulter med flera. Dessa intressenter kan ha skiftande syn på huruvida de anser att 

IASB uppfyller deras behov av att ha ett redovisningsregelverk som vid tillämpningen genererar 

“rätt” mängd och sort av information.  

Utbyteslegitimitet är i detta sammanhang något långsökt att koppla till IASB, eftersom deras 

intressenter inte har något transaktionsbaserat utbyte med organisationen och således inte kan agera 

som “väljare”. En enskild upprättare kan inte välja om de ska följa IASB:s redovisningsstandarder 

eller inte beroende på om de tror att det är till nytta för dem eller ej, utan de är i de allra flesta fall 

tvungna att tillämpa IFRS på grund av politiska beslut utanför deras kontroll, som till exempel att 

de är listade på en börs där det är ett krav. 

Inflytandelegitimitet är däremot mer tillämplig, eftersom intressenterna i ett större perspektiv med 

stor sannolikhet utvärderar huruvida de anser att IASB:s redovisningsstandarder genererar någon 

nytta för dem eller ej. Om de uppfattar att IASB är lyhörd för deras åsikter och förslag så ökar deras 

stöd för organisationen, eftersom de då, troligtvis, anser att IASB skapar redovisningsnormer som 

bättre tillfredsställer deras behov. IASB själva framhäver att organisationen gjort omfattande 

försök att nå ut till alla intressenter för att samla in synpunkter till projektet. Dock framgår det i en 
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del remissvar att alla inte håller med om att organisationen lyckats med det. En del kritiserar också 

att IASB inte i tillräckligt hög grad har beaktat synpunkterna som fanns på det första utkastet. Det 

framgår alltså att vissa intressenter är tveksamma till sin möjlighet att få ett inflytande, vilket skulle 

kunna tyda på en förlust av inflytandelegitimitet hos IASB. Då denna aspekt inte undersökts 

närmare så saknas dock belägg för att göra några uttalanden om IASB:s inflytandelegitimitet har 

påverkats överlag. 

Dispositiv legitimitet, är även det något långsökt att koppla till IASB. Åtminstone kan det 

konstateras att det inte finns mycket i resultaten i denna studie som föranleder att några paralleller 

mellan teorin och IASB dras utifrån denna aspekt av legitimitet.  

6.1.2 Moralisk legitimitet 

De former av legitimitet som finns på mellannivån rör omgivningens uppfattning kring om 

organisationen ägnar sig åt rätt verksamhet och att den verksamheten producerar resultat 

(Suchman, 1995). Sådan legitimitet kan lätt relateras till IASB och det är till den moraliska 

legitimiteten många av de resultat som framkommit i denna undersökning hänförs.  

Konsekventiell legitimitet, grundas i en organisations slutprodukt (Suchman, 1995). I IASB:s fall 

på att deras redovisningsstandarder bedöms vara av hög kvalitet och fungera väl i praktiken. Som 

framgår i teorin så kan det finnas olika åsikter kring uppfattad kvalitet på redovisningsriktlinjer, 

framförallt i ett tidigt skede då ingen utvärdering av reglernas effekter kan göras med större 

noggrannhet än bedömningar och uppskattningar eftersom de rör framtiden. Därför har 

intressenternas argumentation grundligt undersökts, värderats och kodats utifrån de parametrar som 

tidigare forskare (Hussein, 1981) menat ligger till grund för deras uppfattningar om 

redovisningsförslagets egenskaper. 

Det ska här nämnas att det gjordes en del ändringar från det reviderade utkastet av 

redovisningsstandard till slutlig version, så läsaren bör vara medveten om att det inte är 

uppfattningarna kring slutprodukten, vilket teorin egentligen hänvisar till, som undersöks. Dock är 

även det reviderade utkastet med dess redovisningslösningar, koncept, gränsnivåer och modeller 

en produkt av IASB, och det går att tänka sig att en liknande koppling mellan den och 

konsekventiell legitimitet som mellan slutprodukt och legitimitet finns, om än något svagare.  

Som tydligt framgår i resultaten så uppfattades det reviderade utkastet ha många problematiska 

egenskaper. Totalt sett fanns en utbredd skepsis och många uttryckte att de misstrodde IASB:s 

bedömning att nyttan skulle överstiga kostnaden. Upprättare var den grupp som framhävde sitt 
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missnöje i störst grad. Användare var den grupp som överlag var mest positiva, men även bland 

dem fanns det många som var tydligt negativa. Bland samtliga intressentgrupper var det en 

övervägande andel som inte ansåg förslaget vara bättre än nuvarande leasingstandard, att 

redovisning baserad på förslaget inte skulle resultera i bättre information för ekonomiskt 

beslutsfattande, att det fanns betydande risker vad gäller redovisningens tillförlitlighet och 

verifierbarhet, att förslaget inte var kompatibelt eller i linje med tidigare erfarenheter och 

värderingar, att det var komplext och komplicerat samt att det var en omfattande eller radikal 

förändring från nuvarande redovisningsregler.  

Att förslaget uppfattades vara radikalt avvikande är inte förvånande, eftersom de beräkningar och 

bedömningar som har gjorts visar på att effekterna kan bli omfattande (Irvine, 2016). Samtidigt är 

det den enda aspekten av de uppfattade egenskaperna som, åtminstone isolerat, inte behöver vara 

problematisk, eftersom den inte säger något om huruvida det är önskvärt eller ej med en radikal 

förändring av redovisningssättet. Om det är den förändrade klassificeringen av leasingkontrakt, 

med borttagning av alternativet att via operationell leasing underlåta att aktivera leasingtillgångar 

och -skulder, som ligger till grund för uppfattningen att förändringen är radikal, så är resultatet inte 

särskilt problematiskt för IASB eftersom avsikten har varit att göra en sådan förändring. Å andra 

sidan är antagligen skeptiker än mer negativt inställda om de samtidigt uppfattar förändringen som 

väldigt drastisk.  

Som Nobes och Parker (2012) och Zeff (1978) nämner så är det vanligt förekommande att 

organisationer försöker underbygga sina argument utifrån en större problematik än effekten på 

enbart dem själva. Det är därmed inte orimligt att tänka sig att intressenter överdriver 

konsekvenserna av det reviderade utkastet och framhäver IAS 17 som ett bättre alternativ. Med 

tanke på de stora negativa effekterna den nya redovisningen förväntas ha på flera nyckeltal bland 

annat skuldsättningsgrad (Irvine, 2016), samt de höga omställningskostnaderna (IFRS Foundation, 

2016b), så är det inte förvånande att farhågorna har uttryckts i starka termer av framförallt 

upprättare. Aspekter såsom att redovisningen ur ett användarperspektiv förbättras har troligtvis låg 

betydelse för denna grupp. Totalt sett finns det goda belägg för att konstatera att det fanns ett utbrett 

missnöje med förslaget, eftersom en så stor negativ inställning har konstaterats hos samtliga 

intressentgrupper. 

Om dessa uppfattningar fortfarande är oförändrade så hade det varit en stark indikation på att 

IASB:s legitimitet hade tagit skada. Eftersom IASB försökt adressera mycket av denna kritik får 

vi ställa oss mer försiktiga till sådana slutsatser. Som exempel kan nämnas att mycket av kritiken 
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rörde de föreslagna redovisningsmodellerna med en klassificering av leasing i antingen typ A eller 

typ B. Förslagen, både för leasingtagare och för leasinggivare, uppfattades som komplicerade samt 

kunna ge upphov till struktureringsmöjligheter. Troligtvis lyssnade IASB på denna kritik eftersom 

de genomförde förändringar i dessa frågor och inte behöll den föreslagna klassificeringen för vare 

sig leasingtagare eller leasinggivare. För att ytterligare minska reglernas komplexitet och underlätta 

eller mildra kraven så adderades ett undantag för leasing av tillgångar av lågt värde. Dessutom 

begränsade IASB kraven på när leasingskulden och nyttjanderättstilgången skulle omvärderas 

grund av ändringar av leasingperioden eller rörliga leasingavgifter, och bytte ut vaga begrepp som 

låg till grund för bestämmandet av leasingperioden, med syfte att reducera den färdiga standardens 

komplexitet och kostnaderna för efterlevnad (IFRS Foundation, 2016d). 

Att det finns ett samband mellan hur IASB:s standarder uppfattas av allmänheten och förtroendet 

för IASB är knappast ett kontroversiellt påstående, eftersom det stöds i legitimitetsteorin 

(Suchman, 1995). Dessutom framgår det i remissvar att en del intressenter resonerar så. Enligt 

författarnas bedömning är det troligt att intressenter uppfattar egenskaperna i den slutliga 

leasingstandarden som bättre än de egenskaper de tillskrev det reviderade utkastet. På grund av 

osäkerhet däromkring är det dock svårt att säga i vilken utsträckning de nu är nöjda alternativt 

missnöjda med den. Således är det även svårt att dra några säkra slutsatser kring om missnöjet varit 

så stort att IASB:s legitimitet har tagit skada. 

Processuell legitimitet, har i tidigare forskning framförallt mätts i relativt inflytande mellan olika 

intressentgrupper. En vanlig metod är att analysera inskickade remissvar, vilket även har gjorts i 

denna uppsats. Data över i vilken utsträckning varje grupp har fått gehör för sina åsikter i 

sakfrågorna finns i empirikapitlet. Måttet som använts är antalet gehör i relation till antalet möjliga 

gehör. I de första deskriptiva tabellerna är det på sammanräknad nivå för alla sex frågorna 

sammanlagt (totalt antal gehör/totalt antal uppgivna ståndpunkter). I det statistiska testet är det 

istället ett genomsnitt av andelen gehör för varje respondent som uppgav ett ställningstagande i 

någon av sakfrågorna. För att justera för att många inte tog ställning i en eller flera av sakfrågorna 

så mättes andelen gehör som antal gehör (0-6 stycken) i relation till antalet frågor som respondenten 

uppgav ett ställningstagande i (1-6 stycken) och således kunde varje respondent få en andel gehör 

på 0-100 %.  

Via ett statistiskt test, ett så kallat “one-way ANOVA”-test, jämfördes skillnaderna mellan 

grupperna. Medelvärdena i det statistiska testet uppger den andel gehör som den genomsnittliga 

remissinsändaren för varje intressegrupp fick (med undantag för de som inte uppgav några 
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ståndpunkter alls i någon av sakfrågorna), se tabell 14. Det visade att det inte fanns några statistiskt 

signifikanta skillnader mellan grupperna. Testet kunde med andra ord inte påvisa att IASB tagit 

någon eller några gruppers ståndpunkter i högre beaktande än andra gruppers.  

I det sociala kontraktet mellan IASB och samhället så finns det förväntningar på att processen 

tillåter att de olika intressentgrupperna ska kunna ha ett inflytande. De är till viss del explicit 

formaliserade i IASB:s “due process”, där fullständig och rättvis konsultation antagits som 

grundläggande princip.3 Implicit förväntar sig då deltagarna att IASB ej har någon systematisk 

obalans i vilka intressentgruppers åsikter som beaktas. Eftersom den här studiens resultat ej ligger 

i linje med tidigare studiers resultat av vilka intressentgrupper som har mest respektive minst 

inflytande över normgivningen, så är det inte troligt att de observerade skillnaderna, uppfattats vara 

systematiska. Traditionellt har farhågorna varit att revisionsprofessionen har ett allt för stort 

inflytande på normgivning överlag (Deegan & Unerman, 2011) Mer kontemporär forskning har 

visat att det snarare är upprättarna (Kwok & Sharpe, 2005; Cortese, Irvine & Kaidonis, 2010; 

Shields, 2014), eller normgivare och tillsynsorgan (Ram & Newberry, 2013) som varit de 

grupperna som mest påverkat utformningen av IASB:s standarder. Samtidigt har 

revisionsprofessionen hävdats ha mindre inflytande än andra intressentgrupper (Bamber & 

McMeeking, 2015). Den enda studien, av de i teoriavsnittet presenterade, som delvis 

överensstämmer med resultatet i denna studie är Ram och Newberrys (2013) som kom fram till att 

normgivare och tillsynsorgan har störst möjlighet att få igenom sina åsikter. Vi kan som sagt inte 

med statistisk säkerhet säga att nationella normgivare och tillsynsorgan har haft större inflytande 

än de andra grupperna, men det faktum att de hade en högre andel gehör än resterande 

respondentgrupper skulle kunna indikera det. Tidigare forsknings skiftande resultat överlag och 

resultatet av denna studie visar att eventuella obalanser i inflytande verkar vara kontextberoende 

och skiljer sig åt från fall till fall. Alternativt kan det ge en indikation på att IASB blivit mer 

oberoende och att organisationen numera kan tillskrivas mer av en processuell legitimitet än 

tidigare. 

Strukturell legitimitet och personlig legitimitet, är inte applicerbara i denna studie eftersom varken 

IASB:s organisationsstruktur eller organisationens företrädare omfattas av undersökningen.  

 

6.1.3 Kognitiv legitimitet 

                                                 
3
 En närmare beskrivning av IASB:s “due process” finns i formaliakapitlet. 
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Begriplighetslegitimitet och tas-för-givet-legitimitet är också något abstrakt att applicera på 

resultatet från denna studie. Kognitiv legitimitet, som är den högsta nivå av legitimitet, vilar på 

föreställningar som byggs upp över längre tid (Suchman 1995). Att dessa former av legitimitet 

skulle ha påverkats direkt av IASB:s val av redovisningslösningar i ett enskilt 

standardutvecklingsprojekt är osannolikt. Troligtvis är sådan legitimitet snarare kopplad till vilken 

nytta och vilka kostnader som intressenter uppfattar att IFRS-regelverket medför sammantaget, 

vilket är aspekter som ligger utanför ramen för denna studie. Den kognitiva legitimiteten påverkas 

dock av nivån av moralisk legitimitet. Upprepade förluster av sådan legitimitet, genom att till 

exempel resultaten från studier på vilka intressentgrupper som är mest respektive minst 

inflytelserika visar en mer entydig obalans, är därför ett hot mot den kognitiva legitimiteten på sikt.  

6.2 Typ av argumentation 

Som kommenterats i empirin var det totalt sett en väldigt klar majoritet som argumenterade i 

teleologiska termer och få som använde sig av i huvudsak deontologiska argument. Detta gällde 

för samtliga intressentgrupper, förutom “normgivare och tillsynsorgan” där fördelningen bara var 

precis övervägande åt mer teleologiska argument än deontologiska (åtta mot sju stycken), och 

“akademiker” där fördelningen var lika (en mot en stycken). Klart tydligast var argumentationen 

bland upprättarna av teleologiskt slag (23 deontologiska mot 253 teleologiska). Också bland 

finansbolag var andelen som primärt använde sig av teleologisk argumentation tydligt övervägande 

andelen som använde deontologisk, (59 teleologiska mot tre deontologiska).  

Dessa resultat kan sägas ligga i linje med vad som intuitivt kunde förväntas. Upprättarna påverkas 

direkt av reglerna, då det är de som ska efterfölja kraven. De analyserar därmed oftast reglerna 

utifrån hur de påverkar dem själva och andra upprättande organisationer och nämner exempelvis 

vilka följder det får för IT-system. Användare resonerar också ofta utifrån sin egen situation och 

nämner då till exempel hur de kommer behöva justera de redovisade värdena vid 

investeringsanalyser för att bättre kunna jämföra olika företag med varandra. Båda dessa 

resonemang är exempel på en teleologisk argumentation. Att normgivare i högre utsträckning 

använder deontologiska argument kan bero på att de har större kännedom om och mer vana av 

principbaserad redovisning. Argumenten för inkludering av förlängningsmöjligheter om de 

rimligtvis kommer att utnyttjas redan i den initiala bedömningen av leasingperiodens längd, var 

vanligen av deontologiskt slag, eftersom förslaget uppfattades fånga den ekonomiska substansen 

av kontraktet istället för att vila på den legala formen.  
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Att så hög andel remissinsändare kombinerar teleologisk och deontologisk argumentation, cirka en 

tredjedel totalt sett men i flera intressentgrupper mer än vartannat remissvar, är inte heller 

förvånande eftersom IASB:s normgivning ska baseras på ett beaktande av både teleologiska 

(konsekvenser och effekter) och deontologiska (principbaserade) argument. 

De olika argumentationstyperna analyserades också via statistiska test4. Där framkom det att 

deontologiskt fokuserade remissvar fick en signifikant högre andel gehör för sina preferenser i 

sakfrågorna än vad teleologiskt fokuserade remissvar fick. Skillnaden var inte lika stor, men 

fortfarande signifikant, mellan remissvar med teleologisk och kombinerad argumentationstyp, men 

däremot inte mellan deontologisk och kombinerad argumentation. Det tyder på att IASB tog mer 

intryck av deontologisk retorik, och mindre av ren teleologisk argumentation. På basis av det går 

det att hävda att remissvaren bör ha ett väl underbyggt principiellt resonemang och att remissvar 

med enbart hänvisningar till konsekvenser och effekter riskerar att åsidosättas.  

Eftersom den etisk-juridiska filosofin som presenterades i teorikapitlet endast är deskriptiv, inte 

normativ, så finns därav ingen grund att hävda att det ena eller andra argumentationsslaget bör 

beaktas högre än det andra. Forskare som fokuserat på den politiska dimensionen av 

redovisningsnormgivning har dock tillerkänt att redovisningen har reella ekonomiska 

konsekvenser då valen i redovisningsreglerna påverkar redovisade värden, vilka intressenter 

baserar ekonomiska beslut på (Zeff, 1978). Ekonomiska konsekvensargument har varnats för kan 

tillämpas av intressenter som inte gillar ett redovisningsförslag, men samtidigt finns stor konsensus 

om att sådana aspekter ska beaktas av normgivaren. Likväl finns det stor konsensus om att IFRS 

ska grundas i principer. Att IASB ska beakta båda sidorna av myntet framgår av att principen om 

ansvarstagande som finns i “due process”-handboken (teleologisk hänsyn) samtidigt som de 

redovisningsmässiga principerna och definitionerna fastslagits i föreställningsramen (deontologisk 

hänsyn).  

Exempel på att det finns en viss motsättning mellan de två synsätten finns i leasingprojektet. 

Normgivaren har fått kompromissa om bland annat undantagen som motiverats av förenklings- och 

kostnadsskäl (teleologiska) trots att det inte finns någon redovisningsmässig princip 

(deontologiskt) som kan motivera varför leasing av tillgångar av lägre värde ska undantas.  

 

                                                 
4
 Se empiri-kapitlet 
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6.3 Sammanfattning 

För att återkoppla till studiens frågeställningar: 

● Hur uppfattar olika intressentgrupper egenskaperna i det andra, reviderade utkastet av 

förslag på ny redovisningsstandard i IFRS 16 - Leases-projektet? 

● Beaktas teleologiska argument och deontologiska argument olika? 

● Har någon intressentgrupps remissvar beaktats i högre utsträckning än någon annan grupps? 

● Får ovanstående frågeställningar någon effekt på normgivarens legitimitet?  

Uppfattade egenskaper – IASB:s reviderade förslag på ny redovisningsstandard uppfattades ha 

åtskilliga problematiska egenskaper. Särskilt problematiskt ansågs graden av komplexitet vara, 

vilket är en konsekvens av bland annat föreslagen dual klassificeringsmodell med en uppdelning 

av leasing i typ A och B, för vilka redovisningslösningarna och kostnadsföringsmönsterna är olika. 

Även mängden subjektiva bedömningar som skulle krävas, samt appliceringen av gränsnivån 

”signifikant/a...”, fick kritik för att kunna leda till ej tillförlitlig och jämförbar redovisning mellan 

olika upprättare. Sammantaget indikerar resultaten på att intressenter uppfattade förslaget som ej 

bättre än nuvarande leasingredovisningsstandard. Om intressenterna uppfattar slutversionen, IFRS 

16 – Leases, likadant är det en stark indikation på att IASB:s konsekventiella legitimitet har tagit 

skada, men då standardsättaren tycks ha adresserat mycket av kritiken genom ändringar, 

förtydliganden och utökad vägledning så får vi vara mer försiktiga med sådana slutsatser.  

Argumentationstyp – Studien har funnit att deontologisk argumentation är statistiskt signifikant 

mer inflytelserik än teleologisk. Även en retorik som kombinerar de båda argumentationsslagen 

kan med statistisk säkerhet konstateras vara mer inflytelserik än enbart teleologisk. Dessa resultat 

tyder på att IASB tar större intryck av principresonemang än svar som endast motiverar sina 

ståndpunkter utifrån konsekvenser. Ur ett teoretiskt perspektiv bör båda typerna av argumentation 

beaktas eftersom ett avvägande mellan en konsekvent tillämpning av redovisningsmässiga 

principer och pragmatiskt motiverade kompromisser har beskrivits som en framgångsfaktor för 

normgivare.  Exempel finns som tyder på att IASB var medveten om motsättningen och försökte 

balansera de båda utgångspunkterna och således bör inte legitimiteten ha tagit nämnvärd skada av 

att vissa skillnader fanns, trots att de alltså var signifikanta.  

Relativt inflytande – Inga statistiskt signifikanta skillnader mellan olika intressentgruppers 

inflytande, i form utav genomsnittlig andel gehör på uttryckta ställningstaganden i sakfrågorna, 

gick att finna. Vissa mindre skillnader i medelvärden återfanns dock, vilka är konstaterade 
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skillnader eftersom hela populationen undersöktes. Inga stora växlar dras därav på grund av (I) 

måttets trubbighet och (II) avsaknad av teoriska belägg för att normativt hävda att inflytandet ska 

vara exakt lika stort för samtliga intressentgrupper. Jämfört med tidigare studiers resultat så 

överensstämmer och stärker detta resultat bilden utav att ingen intressentgrupp systematiskt har ett 

högre inflytande än andra i IASB:s ”due process”. Inget hot mot IASB:s processuella legitimitet 

föreligger som konsekvens av organisationens val av lösningar till slutlig standard.  
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Kapitel 7. Slutsats 

Detta avslutande kapitel ger en presentation av de upptäckter som gjorts och vilka resultat som 

fåtts fram. Uppsatsens syfte lyfts fram och besvaras och kapitlet avslutas med en rekommendation 

av framtida forskningsmöjligheter som observerats under uppsatsens gång. 

 

“Studien undersöker remissvarens roll och remissinsändarnas inflytande i IASB:s due process, i 

samband med IFRS 16-projektet. Syftet är att öka förståelsen för legitimitetsaspekter på 

normgivarens val av redovisningslösningar utifrån intressenternas åsikter.” 

Det finns många olika aspekter på redovisningsnormgivning och den här studien undersöker några 

av dem. Från ett empiriskt perspektiv är det remissvaren som studerats och från ett teoretiskt är det 

legitimitet som fokuserats.  

Som framgår i ovanstående sammanfattning av analysen så är de empiriska slutsatserna (I) att det 

andra reviderade utkastet på förslaget av ny redovisningsstandard för leasingkontrakt, IFRS 16, 

uppfattades ha många problematiska egenskaper, (II) att något ojämlikt inflytande, som ligger 

utanför den statistiska felmarginalen, mellan olika intressentgrupper inte kunnat styrkas och att 

(III) deontologisk argumenterande remissvar är mer inflytelserika än teleologiskt argumenterande 

remissvar. Vid en applicering av legitimitetsteorin dras kopplingarna (I) att konsekventiell 

legitimitet har ett samband med standardens uppfattade egenskaper och (II) processuell legitimitet 

har ett samband med relativt inflytande. (III) Argumentationstyp kan kopplas till båda slagen av 

legitimitet beroende på om det är utfallet i slutprodukten som fokuseras eller om det är beaktning 

av argumenten i processen som fokuseras. Potentiella legitimitetsproblem med IFRS 16 finns för 

IASB:s konsekventiella legitimitet, om slutstandarden uppfattas hålla liknande låga mått av kvalitet 

som det reviderade utkastet. Resultaten enligt denna studie tyder på att processen har varit legitim, 

utifrån att olika intressentgruppers ståndpunkter i sakfrågor har beaktats förhållandevis likvärdigt. 

Som diskuterat i inledningskapitlet är dessa kopplingar inte självklara. Legitimitet är trots en 

nedbrytning av begreppet i undergrupper aningen vagt, då det vilar på hur en organisation 

uppfattas. Särskilt svårt är det att applicera kognitiv legitimitet eftersom mentala 

föreställningsbilder är komplicerat att objektivt observera och mäta. Förhoppningarna med den här 

studien är att belysa och ge förståelse för olika legitimitetsaspekter på redovisningsnormgivning. 

Även om det är en komplex uppgift är det i vår mening relevant att undersöka IASB:s legitimitet 

utifrån fler parametrar än vad som tidigare gjorts. 



Bäck, Johansson och Wallin (2016). Legitimitet i IASB:s normgivning. 

 

79 

 

Avslutningsvis vill vi lyfta fram studiens kunskapsbidrag som att det ger en inblick i centrala 

beaktanden vid utvecklingen av redovisningsstandarder där de möjliga legitimitets-implikationerna 

har analyserats. Det är komplext och svårt att tillgodose alla åsikter om hur reglerna ska utformas 

för att hålla högsta kvalitet. Studien har tydliggjort en intressant aspekt i att undersöka om 

teleologiska eller deontologiska hänsyn väger tyngst. Kring denna aspekt tror vi att det finns goda 

fortsatta forskningsmöjligheter. Användandet av Husseins (1981) modell för 

redovisningsinnovation, kombinerat med att undersöka teleologisk-deontologiska aspekter är en 

god utgångspunkt för att försöka mäta något så abstrakt som värdering av redovisningsstandarder. 

Det är en legitimitetsaspekt som normgivaren måste beakta vid val av redovisningslösningar i 

reglerna. 

7.1 Fortsatt forskning 

I detta avsnitt presenteras de förslag på vidare forskning som observerats under uppsatsens gång.  

Tidigare forskning har fokuserat på sambandet mellan relativt inflytande och legitimitet, vilket här 

har kompletterats med uppfattade egenskaper kring slutprodukten. På grund av studiens begränsade 

omfång var vi tvungna att exkludera ett eventuell metodmässigt fördelaktigt tillvägagångssätt för 

att utröna uppfattningarna om slutprodukten och har istället utgått ifrån uppfattningarna avseende 

det reviderade utkastet. Kvalitativa undersökningar rekommenderas för att göra djupstudier kring 

uppfattade egenskaper kring en slutlig standard.  

Ett annat exkluderande som gjordes, men som ger möjlighet till vidare forskning, är att undersöka 

den relevanta omgivningens uppfattningar kring att observerade skillnader i inflytande mellan olika 

intressentgrupper eller argumentationsslag. Denna eller liknande studie hade kunnat vara 

utgångspunkt för en intervjustudie där relevanta personer, exempelvis remissvarsavsändare, 

tillfrågas vad de anser att resultatet får för inverkan på IASB:s legitimitet. Detta är något vi inte 

påträffat i annan forskning, eller hann genomföra i denna studie, men som är högst relevant för att 

undersöka legitimitet i normgivningskontexten. 

Rådatan utgjordes av en omfattande kodning av samtliga 654 remissvar utifrån totalt 14 variabler. 

Det resulterade i ett stort material som kunnat ligga till grund för statistik. Flertalet statistiska 

analyser kan göras därpå, men vi nöjde oss med relativt få och simpla sådana, då det bedömts som 

ej nödvändigt att komplicera det ytterligare. Viss precision förloras därmed, till exempel genom att 

vi baserade “andel gehörs”-måttet på samtliga 6 sakfrågor utan beaktande av vilken sakfråga det 

gällde eller att de sinsemellan kan anses olika viktiga. Med fler sofistikerade statistiska metoder 
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och analyserar på bland annat sambanden mellan olika aspekter, så skulle säkert fler intressanta 

resultat gå att finna.  

En avslutande möjlighet för framtida forskning är att genomföra en liknande studie som denna i 

kontexten av andra redovisningsstandard-projekt. Som diskuterats så är det svårt att, utifrån en 

enskild fallstudie avgränsad till endast en specifik standard, koppla resultatet till någon påverkan 

på organisationens kognitiva legitimitet. Då det finns indikationer om att resultatet är 

kontextberoende ökar även den externa validiteten om liknande resultat fås till olika standarder och 

möjligheten till generalisering ökar. 
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Appendix 1 - Frågor till det reviderade utkastet, ED/2013/6 

Question 1: Identifying a lease 

This revised Exposure Draft defines a lease as “a contract that conveys the right to use an asset (the 

underlying asset) for a period of time in exchange for consideration”. An entity would determine 

whether a contract contains a lease by assessing whether: (a) fulfilment of the contract depends on 

the use of an identified asset; and (b) the contract conveys the right to control the use of the 

identified asset for a period of time in exchange for consideration. A contract conveys the right to 

control the use of an asset if the customer has the ability to direct the use and receive the benefits 

from use of the identified asset. Do you agree with the definition of a lease and the proposed 

requirements in paragraphs 6–19 for how an entity would determine whether a contract 

contains a lease? Why or why not? If not, how would you define a lease? Please supply specific 

fact patterns, if any, to which you think the proposed definition of a lease is difficult to apply or 

leads to a conclusion that does not reflect the economics of the transaction. 

The accounting model 

This revised Exposure Draft would require an entity to recognize assets and liabilities arising from 

a lease. When assessing how to account for a lease, a lessee and a lessor would classify a lease on 

the basis of whether a lessee is expected to consume more than an insignificant portion of the 

economic benefits embedded in the underlying asset.This revised Exposure Draft would require an 

entity to apply that consumption principle by presuming that leases of property are Type B leases 

and leases of assets other than property are Type A leases, unless specified classification criteria 

are met. Those classification criteria are different for leases of property and leases of assets other 

than property to reflect the different natures of property (which often embeds a land element) and 

assets other than property.The Boards acknowledge that, for some leases, the application of the 

classification criteria might result indifferent outcomes than if the consumption principle were to 

be applied without additional requirements. Nonetheless,this revised Exposure Draft would require 

an entity to classify leases by applying the classification criteria in paragraphs 842-10-25-5 through 

25-8 to simplify the proposals. 
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Lessee Accounting 

A lessee would do the following:  

1. For all leases, recognize a right-of-use asset and a lease liability, initially measured at the present 

value of lease payments (except if a lessee elects to apply the recognition exemption for shortterm 

leases).  

2. For Type A leases, subsequently measure the lease liability on an amortized cost basis and 

amortize the right-of-use asset on a systematic basis that reflects the pattern in which the lessee 

expects to consume the right-of-use asset’s future economic benefits. The lessee would present the 

unwinding of the discount on the lease liability as interest separately from the amortization of the 

right-of-use asset.  

3. For Type B leases, subsequently measure the lease liability on an amortized cost basis and 

amortize the right-of-use asset in each period so that the lessee would recognize the total lease cost 

on a straight-line basis over the lease term. In each period, the lessee would present a single lease 

cost combining the unwinding of the discount on the lease liability with the amortization of the 

right of use asset. 

Lessor Accounting 

A lessor would do the following:  

1. For Type A leases, derecognize the underlying asset and recognize a lease receivable and a 

residual asset. The lessor would recognize both of the following: a. The unwinding of the discount 

on both the lease receivable and the residual asset as interest income over the lease term b. Any 

profit relating to the lease (as described in paragraph 842-30-30-7) at the commencement date. 

2. For Type B leases (and any short-term leases if the lessor elects to apply the exemption for 

shortterm leases), continue to recognize the underlying asset and recognize lease income over the 

lease term, typically on a straight-line basis 

Question 2: lessee accounting 

Do you agree that the recognition, measurement and presentation of expenses and cash flows 

arising from a lease should differ for different leases, depending on whether the lessee is 

expected to consume more than an insignificant portion of the economic benefits embedded 

in the underlying asset? Why or why not? If not, what alternative approach would you propose 

and why? 
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Question 3: lessor accounting 

Do you agree that a lessor should apply a different accounting approach to different leases, 

depending on whether the lessee is expected to consume more than an insignificant portion 

of the economic benefits embedded in the underlying asset? Why or why not? If not, what 

alternative approach would you propose and why? 

Question 4: classification of leases 

Do you agree that the principle on the lessee’s expected consumption of the economic benefits 

embedded in the underlying asset should be applied using the requirements set out in 

paragraphs 28–34, which differ depending on whether the underlying asset is property? Why 

or why not? If not, what alternative approach would you propose and why? 

Measurement 

This revised Exposure Draft would require that a lessee and a lessor measure assets and liabilities 

arising from a lease on a basis that:  

(a)  reflects a lease term determined as the non-cancellable period, together with both of the 

following:  

(i)  periods covered by an option to extend the lease if the lessee has a significant economic 

incentive to exercise that option; and  

(ii)  periods covered by an option to terminate the lease if the lessee has a significant economic 

incentive not to exercise that option.  

(b)  includes fixed lease payments and variable lease payments that depend on an index or a rate 

(such as the Consumer Price Index or a market interest rate), but excludes other variable 

lease payments unless those payments are in-substance fixed payments. The lessee and 

lessor would measure variable lease payments that depend on an index or a rate using the 

index or rate as at the commencement date.  

A lessee would reassess the measurement of the lease liability, and a lessor would reassess the 

measurement of the lease receivable, if either of the following occurs:  

(a)  there is a change in relevant factors that would result in a change in the lease term (as 

described in paragraph B6); or  

(b)  there is a change in an index or a rate used to determine lease payments. 



Bäck, Johansson och Wallin (2016). Legitimitet i IASB:s normgivning. 

 

89 

 

Question 5: lease term 

Do you agree with the proposals on lease term, including the reassessment of the lease term 

if there is a change in relevant factors? Why or why not? If not, how do you propose that a lessee 

and a lessor should determine the lease term and why? 

Question 6: variable lease payments 

Do you agree with the proposals on the measurement of variable lease payments, including 

reassessment if there is a change in an index or a rate used to determine lease payments? Why 

or why not? If not, how do you propose that a lessee and a lessor should account for variable lease 

payments and why? 

Källa: IFRS Foundation (2013c) 
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Appendix 2 - Kodningsmanual 

Kodschema: 

1.1 - Namn på aktör 

1.2 - Remissvarsnummer 

1.3 - Grupp 

2.1 - Tecken på om avsändaren ställer sig positiv eller negativ till idén att leasing i högre 

utsträckning än tidigare ska aktiveras hos leasingtagaren. 

2.2 - Tecken på om avsändaren ställer sig positiv eller negativ till föreslagen leasingdefinition. 

(Fråga 1 i remissunderlaget) 

2.3 - Tecken på om avsändaren ställer sig positiv eller negativ till föreslagen redovisningsmodell 

för leasingtagaren med två olika redovisningslösningar baserat på den underliggande leasade 

tillgångens natur. (Fråga 2 och 4) 

2.4 - Tecken på om avsändaren ställer sig positiv eller negativ till föreslagen redovisningsmodell 

för leasinggivaren med två olika redovisningslösningar baserat på den underliggande leasade 

tillgångens natur. (Fråga 3 och 4) 

2.5 - Tecken på om avsändaren ställer sig positiv eller negativ till föreslaget sätt att beräkna 

leasingperioden på, inklusive kravet att ompröva beräkningen om det sker en förändring i 

relevanta faktorer. (Fråga 5) 

2.6 - Tecken på om avsändaren ställer sig positiv eller negativ till föreslaget sätt att värdera 

rörliga leasingavgifter, inklusive kravet att ompröva värderingen om det sker en förändring i de 

faktorer som de rörliga leasingavgifterna är kopplade till (såsom ränta eller prisindex). (Fråga 6) 

3.1 - Tecken på om avsändaren använder sig av teleologisk eller deontologisk argumentation. 

3.2.1 - Avsändaren anser att det reviderade utkastet är bättre än rådande standard. 

3.2.2 - Avsändaren anser att tillämpning av reglerna i det reviderade utkastet resulterar i 

information som är relevant för ekonomiskt beslutsfattande. 

3.2.3 - Avsändaren anser att tillämpning av reglerna i det reviderade utkastet leder till 

redovisning som är tillförlitligt och opartisk. 

3.2.4 - Avsändaren anser att det reviderade utkastet är kompatibelt med befintliga värderingar och 

erfarenheter. 

3.2.5 - Avsändaren anser att det reviderade utkastet är enkelt att förstå och beskriva till andra. 
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3.2.6 - Avsändaren anser att det reviderade utkastet är ett radikalt avsteg från nuvarande 

redovisningsmetod. 

De första variablerna (1.1 - 1.3) symboliserar vilken typ av intressent som avsändaren tillhör. Den 

andra grupp variabler (2.1 - 2.6) symboliserar uppsatsens frågeställning kring relativt inflytade. 

Den tredje variabelgruppen (3.1 - 3.2.6) symboliserar uppsatsens frågeställning kring 

värdesättandet av standarden, dels i deras princip- eller målorienterade argument, det vill säga 

teleologi eller deontologi, och dels andra egenskaper som är hämtade från Husseins (1981) modell 

beskrivet i teorikapitlet. 

2.1 - 2.6 - Tecken på om avsändaren ställer sig positiv eller negativ till de olika frågorna 

kategoriseras in i (I) positiv, (II) negativ eller (III) neutral/uppger ej. 

3.1 - Tecken på om avsändaren använder sig av teleologisk eller deontologisk argumentation 

kategoriseras in i (I) Teleologisk, (II) deontologisk eller (III) teleologisk & teontologisk/uppger ej. 

3.2.1 - 3.2.6 - Tecken på om avsändaren ställer sig positiv eller negativ till de olika frågorna 

kategoriseras in i (I) ja, (II) nej eller (III) neutral/uppger ej. 

1.2 - Grupp kategoriseras utifrån intressentgrupperna (I) “upprättare”, (II) “finansbolag”, (III) 

“revisorer och revisionsbyråer”, (IV) “användare”, (V) “nationella normgivare och tillsynsorgan”, 

(VI) “akademiker” samt (VII) “andra”. 

Manual: Användare syftar på de som använder sig av de finansiella rapporterna som 

informationskälla och beslutsunderlag, typiskt sett investerare. Upprättare är företag som kommer 

att omfattas av standarden och få upprätta sin redovisning enligt den. Banker kan symbolisera både 

en användare och en upprättare, och ska vid denna studies kodning kodas som finansbolag, varför 

dessa har valts ut att ha en egen kategori. Revisorer består av antingen enskilda revisorer eller 

revisionsbyråer och denna kategori omfattar även redovisningsbyråer (alla “accounting firm”). 

Nationella normgivare och tillsynsorgan består av organisationer såsom till exempel myndigheter 

(Bokföringsnämnden och Finansinspektionen). Akademiker är de som representerar universitet 

eller är professorer.  

Huruvida vilken grupp en avsändare kategoriseras under framgår allt som oftast genom att läsa 

inledningen av remissvaren där de beskriver sin verksamhet. Om detta inte gjorts ska en google-

sökning göras. Om ingen av de sex intressentgrupper går att använda ska (VII) Andra användas. 
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Detta används även då ingen av de sex grupperna är tillämpbar, som privatpersoner eller 

organisationer som sysslar med konsultation eller representerar företag från flera intressentgrupper.  

2.1 - 2.6 - Tecken på om avsändaren ställer sig positiv eller negativ till de olika frågorna: 

Tillvägagångssättet vid kodning är att gå igenom remissvaret stycke för stycke och reflektera över 

om några av variablerna är tillämpliga och skriva ner alla variabler som är tillämpliga. Om 

avsändaren diskuterar variabeln men ingen positiv eller negativ inställning kan utrönas kodas 

variabeln som “Neutral/uppger ej”. Om variabeln inte diskuteras eller kommenteras i remissvaret 

kodas svaret också som “Neutral/uppger ej”. 

2.1 - Tecken på att avsändaren ställer sig positiv eller negativ till idén att leasing i högre 

utsträckning än tidigare ska aktiveras hos leasingtagaren. 

Kodschema: 

a. Positiv = För aktivering av leasing i högre utsträckning än tidigare hos leasingtagaren 

b. Negativ = Emot aktivering av leasing i högre utsträckning än tidigare hos leasingtagaren 

c. Neutral/uppger ej 

Manual: Frågan refererar till grundtanken i den nya leasingstandarden att leasing i högre 

utsträckning än tidigare ska redovisas enligt en aktiveringsmodell. 2.1a kodas när avsändaren visar 

en positiv inställning, antingen till hur redovisningsmodellen i det reviderade utkastet är utformat, 

eller om inställningen rent generellt är att aktivering av leasing är fördelaktigt. Om avsändaren 

däremot ställer sig negativ till aktivering av leasingkostnader kodas det som 2.1b. Detta kan till 

exempel illustreras i att avsändaren föreslår att det är att föredra att enbart presentera leasing i en 

not, att investerare redan gör sina egna uträkningar och att aktivering därmed inte behövs eller att 

de gamla reglerna är att föredra. 

2.2 - Tecken på om avsändaren ställer sig positiv eller negativ till föreslagen leasingdefinition. 

a. Förslaget om när ett kontrakt innefattar leasing är bra 

b. Förslaget om när ett kontrakt innefattar leasing är dåligt 

c. Neutral/uppger ej 

Manual: I det reviderade utkastet presenteras konceptet om “kontroll över användningen av den 

underliggande tillgången” som avgörande för att ett kontrakt ska klassificeras som leasing, vilket 

också innebär att avkastning kopplad till tillgången överförs från leasinggivaren till leasingtagaren. 

2.2a kodas när avsändaren visar en positiv inställning till konceptet. Exempelvis kan vara att IASB 
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gjort ett bra arbete att skilja mellan leasingkontrakt och servicekontrakt eller att grundidén med 

kontroll som avgörande faktor är bra. 2.2b kodas vid negativ inställning så som att alternativa 

lösningar presenteras eller påpekar problem eller brister som kan uppstå med denna definition. 

Alternativa lösningar kan vara legala aspekter. Exempelvis på problem kan vara inkonsekvent 

tillämpning. 

2.3 - Tecken på om avsändaren ställer sig positiv eller negativ till föreslagen redovisningsmodell 

för leasingtagaren med två olika redovisningslösningar baserat på den underliggande leasade 

tillgångens natur. 

a. För presenterad redovisningsmodell hos leasingtagaren 

b. Emot presenterad redovisningsmodell hos leasingtagaren 

c. Neutral/uppger ej 

Manual: I det reviderade utkastet föreslås att leasing antingen klassificeras som Typ A eller Typ 

B. Utifrån om det blir typ A eller typ B gäller olika redovisningslösningar efter den initiala 

värderingen. Här granskas huruvida avsändaren ställer sig positiv eller negativ till föreslagen 

leasingklassificering för leasingtagaren. För 2.3a kodning granskas avsändarens erkännande av att 

det finns olika typer av tillgångar och att leasingtagaren bör beaktas dessa olika i sin redovisning, 

på så sätt som föreslaget. 2.3b ska kodas då avsändarens inställning är negativ till förslaget, 

exempelvis om avsändaren tycker det är en meningslös uppdelning, att den är för komplicerad att 

tillämpa eller annan negativ inställning. Är avsändaren för en “single leasing accounting model” 

innebär det att avsändaren är emot presenterad “dual approach”. Om avsändaren är för olika 

redovisningslösningar men inte på det sätt som föreslås i det reviderade utkastet ska det kodas som 

2.3b. Exempelvis att den underliggande tillgångens natur inte ska vara avgörsfaktor. 

I denna fråga ligger fokus på leasingtagaren. 

2.4 - Tecken på om avsändaren ställer sig positiv eller negativ till föreslagen redovisningsmodell 

för leasinggivaren med två olika redovisningslösningar baserat på den underliggande leasade 

tillgångens natur. 

a. För presenterad redovisningsmodell hos leasinggivaren 

b. Emot presenterad redovisningsmodell hos leasinggivaren 

c. Neutral/uppger ej 
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Manual: I det reviderade utkastet föreslås att leasing antingen klassificeras som Typ A eller Typ 

B, en så kallad “dual approach”. Utifrån om det blir typ A eller typ B gäller olika 

redovisningslösningar. Här granskas huruvida avsändaren ställer sig positiv eller negativ till 

föreslagen leasingklassificering för leasinggivaren. För 2.3a kodning granskas avsändarens 

erkännande av att det faktiskt finns olika typer av tillgångar och att leasinggivaren bör beaktas 

dessa olika i sin redovisning. 2.3b ska kodas då avsändarens inställning är negativ till förslaget, 

exempelvis om avsändaren tycker det är en meningslös uppdelning, att den är för komplicerad att 

tillämpa eller annan negativ inställning. Är avsändaren för en “single leasing accounting model” 

innebär det att avsändaren är emot presenterad redovisningsklassificering. Om avsändaren är för 

olika redovisningslösningar men inte på det sätt som föreslås i det reviderade utkastet ska det kodas 

som 2.3b. Exempelvis att den underliggande tillgångens natur inte ska vara avgörsfaktor. 

I denna fråga ligger fokus på leasinggivaren 

2.5 - Tecken på om avsändaren ställer sig positiv eller negativ till föreslaget sätt att beräkna 

leasingperioden på, inklusive kravet att ompröva beräkningen om det sker en förändring i 

relevanta faktorer. 

a. Förslaget om beräknandet av leasingperioden är bra 

b. Förslaget om beräknandet av leasingperioden är inte bra 

c. Neutral/uppger ej 

Manual: Frågan refererar till hur en leasingtagare och leasinggivare redovisningsmässigt ska 

behandla frågan om leasingperiodens längd samt till huruvida en omvärdering av den behöver 

göras om det är en förändring i relevanta faktorer. Om avsändaren ställer sig positiv till den 

förslagna utformningen kodas detta som 2.5a, om avsändaren ställer sig negativ kodas det som 2.5. 

Om avsändaren säger att han eller hon är för förslaget, men sedan beskriver att en omvärdering inte 

bör göras, kodas detta som 2.5b. 

2.6 - Tecken på om avsändaren ställer sig positiv eller negativ till föreslaget sätt att värdera rörliga 

leasingavgifter, inklusive kravet att ompröva värderingen om det sker en förändring i de faktorer 

som de rörliga leasingavgifterna är kopplade till (såsom ränta eller prisindex). 

a. Värderingen för rörliga leasingavgifterna är bra 

b. Värderingen för rörliga leasingavgifterna är inte bra 

c. Neutral/uppger ej 
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Manual: Frågan refererar till inkluderandet och utformningen av rörliga leasingavgifter vid 

beräkningen av nuvärdet av betalningarna. Förslaget innefattar även krav på omvärdering om det 

är en förändring i det index eller den ränta som tidigare använts för beräkningen. Om avsändaren 

ställer sig positiv till den förslagna utformningen kodas detta som 2.6a, om avsändaren ställer sig 

negativ kodas det som 2.6b. Negativ inställning kan vara att en omvärdering inte bör göras alls 

eller att en förändring av index eller ränta ej bör vara faktorer som kräver omvärdering. Det kan 

även vara att dessa beräkningar är för komplicerade, för subjektiva eller kräver för stora resurser 

för att beräkna. 

3.1 - Tecken på att avsändaren använder sig av teleologisk eller deontologisk argumentation. 

a. Teleologisk argumentation 

b. Deontolgisk argumentation 

c. Teleologisk och deontologisk argumentation/Uppger ej 

Manual: 3.1a kodas då avsändaren använder sig av till en övervägande del konsekvensargument. 

Detta kan vara att den nya standarden kommer vara väldigt kostsam, att den är för komplicerad, att 

det kommer bli en inkonsekvent tillämpning, att användarna inte behöver det och så vidare. Det 

kan även vara omvända argument i positiva termer. 3.1b kodas då avsändaren använder sig av till 

en övervägande del principiella argument. Det kan vara att vissa delar, begrepp, eller modeller 

baseras på eller inte baseras på de principer och den föreställningsram som IASB har. Det kan vara 

framhävandet av investerarprincipen. Om både teologisk argumentation använts i ungefärlig lika 

utsträckning ska det kodas som 3.1c. I vissa fall när ingen argumentation ges kodas detta även som 

3.1c. Det kan exempelvis vara om en insändare bara svarar ja eller nej på IASB:s utgivna frågor. 

3.2.1 - Avsändaren anser att det reviderade utkastet är bättre än rådande standard. 

a. Det reviderade utkastet är bättre än rådande standard 

b. Det reviderade utkastet är sämre än rådande standard 

c. Neutral/uppger ej 

Manual: Om avsändaren i sitt remissvar finner ett behov av att tidigare standard behövde bytas ut 

och att det reviderade utkastet är en bra utveckling ska detta kodas som 3.2.1a. Om avsändaren 

däremot anser att det inte finns någon anledning till att byta ut tidigare standard ska detta kodas 

som 3.2.1b. Typisk indikator är kommentarer om kostnads-nyttoeffekterna med föreslagen 

förändring. Bedömningar av att nyttan är stor och/eller att kostnaderna är hanterbara föranleder en 

A-kodning, medan ifrågasättanden kring om positiv nettonytta uppnås föranleder en B-kodning.  
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3.2.2 - Avsändaren anser att redovisning enligt reglerna i det reviderade utkastet resulterar i 

information som är relevant för ekonomiskt beslutsfattande. 

a. Det reviderade utkastets utformning resulterar i relevant information för ekonomiska beslut. 

b. Det reviderade utkastets utformning resulterar inte i relevant information för ekonomiska beslut. 

c. Neutral/uppger ej 

Manual: Vad som anses som relevant information bygger på hur informationen leder till förståelse 

av (I) värdering av företaget, (II) utvärdera förvaltningen och (III) utvärdera ledningens prestation. 

Om avsändaren tycker att utformningen leder till att skapa relevant information kodas detta som 

3.2.2a, om inte kodas det som 3.2.2b. Argumentation att användarna inte kommer ha någon bättre 

eller mer relevant nytta av informationen tyder på b kodning. 

3.2.3 - Avsändaren anser att det reviderade utkastet är tillförlitligt och fri från partiskhet. 

a. Det reviderade utkastet leder till en tillförlitligt och opartisk redovisning 

b. Det reviderade utkastet leder inte till en tillförlitligt och opartisk redovisning 

c. Neutral/uppger ej 

Manual: Om avsändaren menar att utformningen av standarden leder till en tillförlitlig och opartisk 

redovisning ska detta kodas som 3.2.3a, om motsättningar finns kodas det som 3.2.3b. Argument 

för att standarden leder till allt för stor flexibilitet och risk för manipulation av de finansiella 

rapporterna är tecken som talar för en 3.2.3b-kodning.  

3.2.4 - Avsändaren anser att det reviderade utkastet är kompatibelt med existerande värderingar 

och erfarenheter. 

a. Det reviderade utkastet är kompatibelt med existerande värden och erfarenheter 

b. Det reviderade utkastet är inte kompatibelt med existerande värden och erfarenheter 

c. Neutral/uppger ej 

Manual: Frågan belyser användarens uppfattning hur det reviderade utkastet är förenligt med 

finansiell redovisning i stort. Det kan antingen vara överensstämmelse med principer som fastslås 

i föreställningsramarna eller lämplig utifrån praktisk hänsyn, till exempel utifrån erfarenheter av 

likartade redovisningslösningar. Om avsändaren finner en hög kompabilitet kodas detta som 3.2.4a 

och om inte 3.2.4b. Det kan visualiseras exempelvis i att avsändaren säger att hans eller hennes 

erfarenheter är att investerare bara granskar balans- och resultaträkningen och att det därför är bra 

att att det kommer att aktiveras mer, eftersom det överensstämmer med principen om att 
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balansräkningen ska ge en korrekt bild av företagets ekonomiska ställning. Detta hade då blivit A-

kodning. Ett exempel på B-kodning kan exempelvis vara att avsändaren utifrån sin yrkesroll anser 

att standarden leder till tillämpningsproblem som blir tidskrävande och/eller kostsamma. 

3.2.5 - Avsändaren anser att det reviderade utkastet är enkelt att förstå och beskriva till andra. 

a. Det reviderade utkastet är enkelt att förstå och beskriva till andra 

b. Det reviderade utkastet är svårt att förstå och beskriva till andra 

c. Neutral/uppger ej 

Manual: Frågan belyser avsändarens uppfattning kring det reviderade utkastets komplexitet. Det 

är allt från intern förståelse av presenterade begrepp och företagets möjlighet att utföra presenterade 

beräkningar till den externa förståelse hur väl de anser att den utomstående publiken kommer kunna 

förstå siffrorna som kommer finnas i de finansiella rapporterna. 

3.2.6 - Avsändaren anser att det reviderade utkastet är ett stort avsteg från existerande 

redovisningsmetod. 

a. Det reviderade utkastet är ett radikalt avsteg från existerande redovisningsmetod 

b. Det reviderade utkastet är inte ett radikalt avsteg från existerande redovisningsmetod 

c. Neutral/uppger ej 

Manual: Frågan belyser avsändarens uppfattning om huruvida föreslagen redovisning är en radikal 

förändring från tidigare redovisningsmetod. Exempel på en A-kodning skulle kunna vara en 

argumentation att nyckeltal påverkas så väsentligt att bland annat. kontrakt med intressenter måste 

förändras. 
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Appendix 3 - Utdrag ur IFRS 16 

Recognition exemptions (paragraphs B3–B8) 

5. A lessee may elect not to apply the requirements in paragraphs 22–49 to: 

(a)  short-term leases; and 

(b)  leases for which the underlying asset is of low value (as described in paragraphs 

 B3–B8). 

Identifying a lease 

9. At inception of a contract, an entity shall assess whether the contract is, or contains, a lease. 

A contract is, or contains, a lease if the contract conveys the right to control the use of an 

identified asset for a period of time in exchange for consideration. Paragraphs B9–B31 set 

out guidance on the assessment of whether a contract is, or contains, a lease. 

Lease term  

18. An entity shall determine the lease term as the non-cancellable period of a lease, together 

with both: 

(a)  periods covered by an option to extend the lease if the lessee is reasonably certain to 

 exercise that option; and 

(b)  periods covered by an option to terminate the lease if the lessee is reasonably certain 

 not to exercise that option. 

19. In assessing whether a lessee is reasonably certain to exercise an option to extend a lease, or 

not to exercise an option to terminate a lease, an entity shall consider all relevant facts and 

circumstances that create an economic incentive for the lessee to exercise the option to extend the 

lease, or not to exercise the option to terminate the lease, as described in paragraphs B37–B40. 

Lessee  

Recognition 

22. At the commencement date, a lessee shall recognise a right-of-use asset and a lease 

liability. 
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Measurement 

Initial measurement 

Initial measurement of the right-of-use asset 

23. At the commencement date, a lessee shall measure the right-of-use asset at cost. 

24.  The cost of the right-of-use asset shall comprise: 

(a)  the amount of the initial measurement of the lease liability, as described 

(b)  any lease payments made at or before the commencement date, less any 

(c) any initial direct costs incurred by the lessee; and 

(d)  an estimate of costs to be incurred by the lessee in dismantling and in paragraph 26; 

 lease incentives received; removing the underlying asset, restoring the site on which it 

 is located or restoring the underlying asset to the condition required by the terms and 

 conditions of the lease, unless those costs are incurred to produce inventories. The 

 lessee incurs the obligation for those costs either at the commencement date or as a 

 consequence of having used the underlying asset during a particular period. 

Initial measurement of the lease liability 

26. At the commencement date, a lessee shall measure the lease liability at the present value 

of the lease payments that are not paid at that date. The lease payments shall be discounted 

using the interest rate implicit in the lease, if that rate can be readily determined. If that rate 

cannot be readily determined, the lessee shall use the lessee’s incremental borrowing rate. 

27. At the commencement date, the lease payments included in the measurement of the lease 

liability comprise the following payments for the right to use the underlying asset during the lease 

term that are not paid at the commencement date: 

(a)  fixed payments (including in-substance fixed payments as described in 

 paragraph B42), less any lease incentives receivable; 

(b)  variable lease payments that depend on an index or a rate, initially measured 

 using the index or rate as at the commencement date (as described in paragraph 

 28); 

(c)  amounts expected to be payable by the lessee under residual value guarantees; 

(d)  the exercise price of a purchase option if the lessee is reasonably certain to 
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 exercise that option (assessed considering the factors described in paragraphs 

 B37–B40); and 

(e)  payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects the 

 lessee exercising an option to terminate the lease. 

28. Variable lease payments that depend on an index or a rate described in paragraph 27(b) include, 

for example, payments linked to a consumer price index, payments linked to a benchmark interest 

rate (such as LIBOR) or payments that vary to reflect changes in market rental rates. 

Measurement - Subsequent measurement - Lessee 

Subsequent measurement of the right-of-use asset 

29. After the commencement date, a lessee shall measure the right-of-use asset applying a cost 

model, unless it applies either of the measurement models described in paragraphs 34 and 35. 

Cost model 

30. To apply a cost model, a lessee shall measure the right-of-use asset at cost: 

(a)  less any accumulated depreciation and any accumulated impairment losses; and 

(b)  adjusted for any remeasurement of the lease liability specified in paragraph 36(c). 

31. A lessee shall apply the depreciation requirements in IAS 16 Property, Plant and Equipment in 

depreciating the right-of-use asset, subject to the requirements in paragraph 32. 

32. If the lease transfers ownership of the underlying asset to the lessee by the end of the lease term 

or if the cost of the right-of-use asset reflects that the lessee will exercise a purchase option, the 

lessee shall depreciate the right-of-use asset from the commencement date to the end of the useful 

life of the underlying asset. 

33. A lessee shall apply IAS 36 Impairment of Assets to determine whether the right-of-use asset 

is impaired and to account for any impairment loss identified. 

Subsequent measurement of the lease liability 

36. After the commencement date, a lessee shall measure the lease liability by: 

(a) increasing the carrying amount to reflect interest on the lease liability; 

(b)  reducing the carrying amount to reflect the lease payments made; and 

(c)  remeasuring the carrying amount to reflect any reassessment or lease modifications 
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 specified in paragraphs 39–46, or to reflect revised in-substance fixed lease payments 

 (see paragraph B42). 

Reassessment of the lease liability 

39. After the commencement date, a lessee shall apply paragraphs 40–43 to remeasure the lease 

liability to reflect changes to the lease payments. A lessee shall recognise the amount of the 

remeasurement of the lease liability as an adjustment to the right-of-use asset. However, if the 

carrying amount of the right-of-use asset is reduced to zero and there is a further reduction in the 

measurement of the lease liability, a lessee shall recognise any remaining amount of the 

remeasurement in profit or loss. 

40. A lessee shall remeasure the lease liability by discounting the revised lease payments using a 

revised discount rate, if either: 

(a)  there is a change in the lease term, as described in paragraphs 20–21. A lessee shall 

 determine the revised lease payments on the basis of the revised lease term; or 

(b)  there is a change in the assessment of an option to purchase the lessee shall determine 

 the revised lease payments on the basis of the revised lease term; or underlying asset, 

 assessed considering the events and circumstances described in paragraphs 20–21 in 

 the context of a purchase option. A lessee shall determine the revised lease payments 

 to reflect the change in amounts payable under the purchase option. 

42 A lessee shall remeasure the lease liability by discounting the revised lease payments, if either: 

(a)  there is a change in the amounts expected to be payable under a residual value 

 guarantee. A lessee shall determine the revised lease payments to reflect the change in 

 amounts expected to be payable under the residual value guarantee. 

(b)  there is a change in future lease payments resulting from a change in an value 

 guarantee. A lessee shall determine the revised lease payments to reflect the change in 

 amounts expected to be payable under the residual value guarantee. index or a rate 

 used to determine those payments, including for example a change to reflect changes 

 in market rental rates following a market rent review. The lessee shall remeasure the 

 lease liability to reflect those revised lease payments only when there is a change in 

 the cash flows (ie when the adjustment to the lease payments takes effect). A lessee 
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 shall determine the revised lease payments for the remainder of the lease term based 

 on the revised contractual payments. 

Lessor 

Classification of leases 

61. A lessor shall classify each of its leases as either an operating lease or a finance lease. 

62. A lease is classified as a finance lease if it transfers substantially all the risks and rewards 

incidental to ownership of an underlying asset. A lease is classified as an operating lease if it 

does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership of an 

underlying asset. 

63. Whether a lease is a finance lease or an operating lease depends on the substance of the 

transaction rather than the form of the contract. Examples of situations that individually or in 

combination would normally lead to a lease being classified as a finance lease are: 

(a)  the lease transfers ownership of the underlying asset to the lessee by the end of the 

 lease term; 

(b)  the lessee has the option to purchase the underlying asset at a price that is expected to 

 be sufficiently lower than the fair value at the date the option becomes exercisable for 

 it to be reasonably certain, at the inception date, that the option will be exercised; 

(c)  the lease term is for the major part of the economic life of the underlying asset even if 

 title is not transferred; 

(d)  at the inception date, the present value of the lease payments amounts to at least 

 substantially all of the fair value of the underlying asset; and 

(e)  the underlying asset is of such a specialised nature that only the lessee can use it 

 without major modifications. 

Finance leases 

Recognition and measurement 

67. At the commencement date, a lessor shall recognise assets held under a finance lease in 

its statement of financial position and present them as a receivable at an amount equal to the 

net investment in the lease. 
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Initial measurement 

68. The lessor shall use the interest rate implicit in the lease to measure the net investment in the 

lease. In the case of a sublease, if the interest rate implicit in the sublease cannot be readily 

determined, an intermediate lessor may use the discount rate used for the head lease (adjusted for 

any initial direct costs 

Subsequent measurement 

75. A lessor shall recognise finance income over the lease term, based on a pattern reflecting a 

constant periodic rate of return on the lessor’s net investment in the lease. 

Operating leases 

Recognition and measurement 

81. A lessor shall recognise lease payments from operating leases as income on either a 

straight-line basis or another systematic basis. The lessor shall apply another systematic basis 

if that basis is more representative of the pattern in which benefit from the use of the 

underlying asset is diminished.
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“One of my greatest ambitions 

before I die is to fly in an aircraft 

that is on an airline’s balance sheet”  

 

En fullt legitim process vid utvecklandet av IFRS 16 – Leasing

IFRS 16 – Leasing utkom i januari 2016 och har varit uppe för debatt i Balans flertalet gånger 

tidigare på grund av dess kontroversiella och radikala förändring från tidigare IAS 17. Ny 

forskning visar på att IASB balanserat väl de olika intressenternas åsikter och argumentation.

         en nya leasing-standarden träder i 

         kraft i januari 2019 och kommer 

förändra leasing som den ser ut idag. 

Tidigare operationell och finansiell leasing 

hos leasingtagaren kommer bytas ut mot en 

redovisningsmetod som kommer innebära 

att alla leasingkontrakt nu kommer att 

behöva aktiveras i balansräkningen, där 

operationell leasing tidigare 

kostnadsfördes. 

 

 

Processen att ta fram den nya standarden 

har varit långdragen där första 

diskussionspapperet publicerades redan 

2009. Sedan dess har två remissrundor på 

utkast givits ut för allmänhetens 

synpunkter. En ny studie från Lunds 

Universitet visar hur den internationella 

standardsättaren har förhållit sig opartisk 

till de olika intressenterna. 

I studien, vars syfte är att förstå 

legitimitetsaspekter på IASB:s val av 

redovisningslösningar, finner de att ingen 

intressentgrupp har någon högre statistisk 

säkerställd influens på den färdiga 

standarden. Detta är något som utifrån 

teorin är att förvänta för att anses legitim. 

Tidigare ordförande för IASB Sir David 

Tweedie gick 2008 ut med: 

- One of my greatest ambitions before I die 

is to fly in an aircraft that is on an airline’s 

balance sheet. 

Han fick äntligen igenom sin högsta 

ambition, detta utan indikationer att det var 

på bekostnad av organisationens legitimitet 

som internationell normgivare.  

Rickard Bäck, Jesper Johansson och 

Jonathan Wallin 

(Observera att detta är en fiktiv artikel 

skapad i utbildningssyfte) 


