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Förord 
 
Det har varit en lärorik process att arbeta med denna studie. Tiden som har ägnats åt den kan 

närmast beskrivas som intressant och utvecklande. Vi önskar främst tacka vår handledare 

Kjell Johansson för hans stora engagemang. Uppsatsen hade inte varit densamma utan hans 

värdefulla synpunkter under arbetets gång. Vi önskar även tacka opponenterna som har 

bidragit med viktiga förslag och förbättringar avseende studien.  
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Abstract 
 

The standard setting body IASB’s public consultation constitutes an important part of the 

standard setting process. The current project of a new standard regarding accounting for 

leases, which will replace IAS 17, has received considerable attention. In 2009 IASB 

published a Discussion Paper together with FASB. An Exposure Draft was issued in 2010 

followed by a revised Exposure Draft in 2013. All of the publications were open for the public 

to comment.  

 

Insight of the power held by stakeholders in this process is however scarce, whereupon the 

purpose of this paper is to ascertain whether IASBs’ standard setting process is affected by 

individual stakeholder groups’ power in the formulation of the new accounting standard for 

leases. As a result, this study contributes with knowledge about the influence stakeholders has 

in the process and thus why the accounting standard drafts turn out the way they do. By 

analyzing stakeholder groups’ preferences for specific accounting issues in accordance with 

IASBs position, the purpose of this study is fulfilled. To determine stakeholders’ influence in 

the standard setting process, a content analysis of qualitative data were used. Comment letters 

received on IASB’s drafts have been categorized by the following stakeholder groups: 

preparers, accountants, regulators and users. A total number of 525 comment letters have been 

analyzed where the stakeholder group which IASB has considered in most of the accounting 

issues is considered to be the group with most power. 

 

The result from the conducted analysis shows that all stakeholder groups had an influence in 

the standard setting process and where no party had the absolute power to determine the 

accounting standard drafts for leases. However users, the target group of IASB’s conceptual 

framework, were considered to be the stakeholder group with the greatest influence. 

Accountants and regulators had an equal influence in the process and preparers were the 

group with the least influence. An association can thus be indicated to exist between 

stakeholder groups and the influence on IASB. Furthermore, the standard setting body has 

chosen not to take into account any of the stakeholder groups’ preferences in a number of 

accounting issues.  

 

This dissertation is hereinafter written in Swedish.  
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IV 

Sammanfattning 
 

Det normgivande organet IASBs konsultation med allmänheten utgör en viktig del i 

normgivningsprocessen. Det pågående projektet av en ny standard för leasingredovisning, 

som skall ersätta IAS 17, har erhållit stor uppmärksamhet. År 2009 publicerade IASB ett 

diskussionsunderlag tillsammans med FASB. Ett första utkast av standarden utfärdades år 

2010 vilket följdes av ett reviderat förslag år 2013. Samtliga publikationer var öppna för 

allmänheten att kommentera i form av remissvar.  

 

Insikten om den makt som intressentgrupper har i denna process är emellertid liten varpå 

syftet med studien är att få klarhet i om IASBs normgivningsprocess påverkas av enskilda 

intressentgruppers makt vid utformningen av den nya redovisningsstandarden för leasing. 

Denna studie bidrar således med kunskap om det inflytande som intressentgrupperna har i 

processen och därmed varför standardförslagen utformas som de gör. Genom att analysera 

intressentergruppers preferenser för specifika redovisningsfrågor i förhållande till IASBs 

position, uppfylls studiens syfte. För att bedöma intressenternas inflytande i 

normgivningsprocessen har en innehållsanalys tillämpats för att behandla det kvalitativa 

materialet. Inkomna remissvar på IASBs förslag har kategoriserats efter följande 

intressentgrupper: företag, revisionsbranschen, regulatorer och användare. Totalt har 525 

remissvar analyserats där den intressentgrupp som IASB har beaktat i flest antal 

redovisningsfrågor utgör den grupp med störst makt.  

 

Den slutsats som följer av den genomförda analysen visar att samtliga intressentgrupper har 

haft ett inflytande i normgivningsprocessen och där ingen av grupperna bedöms ha den 

absoluta makten i normgivningsprocessen för leasing. Emellertid har användare, den primära 

målgruppen i IASBs konceptuella ramverk, bedömts vara den intressentgrupp som har det 

största inflytandet. Revisionsbranschen och regulator har haft ett lika stort inflytande i 

processen och företag var den grupp med minst inflytande. Det tycks således finnas ett 

samband mellan intressentgrupper och inflytandet över IASB. Vidare har det normgivande 

organet valt att inte ta hänsyn till någon av intressentgrupperna för ett flertal av 

redovisningsfrågorna. 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

 

Leasing är en finansieringsform av väsentlig betydelse för företag (McGregor 1996, s. 1). Det 

är därför viktigt att redovisningen av leasing resulterar i en finansiell rapport där användarna 

av rapporten kan bilda sig en fullständig uppfattning om leasingaktiviteterna inom företaget 

(IASB 2009, s. 12). Redovisningen syftar till att företag skall förmedla ekonomisk 

information till företagets intressenter (Smith 2006, s. 17). De ekonomiska aktiviteterna som 

äger rum inom ett företag skall reflekteras på ett korrekt sätt då de ligger till grund för både 

internt och externt beslutsfattande (Westermark 2005, s. 13). De finansiella rapporternas 

utformning påverkas följaktligen av intressenternas informationsbehov (Smith 2006, s. 17). 

 

Den nuvarande leasingstandarden har mötts av kritik då den inte anses möta de behov som 

användarna av rapporterna har (IASB 2009, s. 14). I redovisningsstandarden för leasing 

definieras avtalet enligt följande: 

 

Ett leasingavtal är ett avtal enligt vilket en leasegivare enligt avtalade villkor 

under en avtalad period ger en leasetagare rätt att använda en tillgång i utbyte 

mot betalningar.  

         (IAS 17 2013, p. 4) 

 

I standarden kan ett leasingavtal definieras som ett finansiellt eller operationellt avtal. Ett 

finansiellt avtal innebär att de egenskaper som förknippas med ägandet av det underliggande 

objektet överförs. Operationella leasingavtal anses vara de avtal som faller utanför 

definitionen av de finansiella leasingavtalen (IAS 17 2013, p. 4). Ett finansiellt avtal skall 

erkännas som en tillgång respektive skuld på leasetagarens balansräkning (IAS 17 2013, p. 

20) vilket kan jämföras med ett operationellt avtal där leasingavgifterna kostnadsförs (IAS 17 

2013, p. 33). Enbart i USA uppskattas värdet av kassaflöden kopplade till operationella 

leasingavtal uppgå till närmare 1,25 biljoner dollar. En siffra som kan jämföras med den för 

finansiella leasingavtal som uppgår till 45 miljarder dollar (U.S. Securities and Exchange 

Commission 2005, s. 64). 

 

Knubley (2010, s. 323) lyfter fram att den separation av operationell och finansiell leasing 

som i dag återfinns i leasingstandarden leder till att transaktioner med liknande egenskaper 

behandlas olika. Till följd av separationen försämras jämförbarheten mellan de finansiella 

rapporterna för användarna. En stor del av användarna anser att även de operationella 

leasingavtalen skall erkännas på företagets balansräkning. Som en konsekvens justerar 

användarna de operationella leasingavtalen för att även de skall reflekteras på företagets 

balansräkning. Då fullständig information saknas i de finansiella rapporterna blir det dock 

svårt att på ett tillförlitligt sätt beräkna summan av företagets operationella leasingavtal (IASB 

2009, s. 14).  

 

För att harmonisera den internationella redovisningen beslutades det att samtliga 

börsnoterande företag inom EU skall från år 2005 upprätta sin koncernredovisning enligt 

International Financial Reporting Standard (IFRS) (Kommissionens förordning (EG) nr 

1606/2002EG, EGT L 243, 11.9.2002, ss. 1-4). Redovisningsstandarderna IFRS ges ut av det 

internationella, oberoende organet International Accounting Standards Board (IASB). Deras 

föregångare var International Accounting Standards Committee (IASC) vilka var utgivarna av 
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redovisningsstandarderna International Accounting Standards (IAS) (Artsberg 2005, s. 133). 

Inom amerikansk normgivning finns ett motsvarande organ vilket benämns Financial 

Accounting Standards Board (FASB) (FASBa u.å.). För FASB kommer deras normer till 

utryck under United States General Accepted Accounting Principles (U.S. GAAP) 

(Westermark 2005, ss. 17-18).  

 

De två normgivande organen IASB och FASB har sedan år 2002 samarbetat för att skapa 

harmonisering av redovisningen internationellt. Deras gemensamma konvergensprojekt ”the 

Norwalk Agreement” syftar till att förbättra redovisningsstandarderna och minska de 

skillnader som finns mellan dem. Ett av konvergensprojekten omfattar regelverket för 

leasingavtal (FASBa u.å.) som i dag främst berörs under redovisningsstandarderna IAS 17 

respektive ASC 840 (Kilpatrick & Wilburn 2011, s. 55).  

 

Hur redovisningen av leasingavtal skall ske har länge varit debatterat. Innan nuvarande 

redovisningsstandard infördes erkändes inte leasingavtalet som en tillgång respektive skuld på 

företagets balansräkning. Som följd uppstod negativa effekter i form av minskad jämförbarhet 

mellan företag som använde sig av olika finansieringsformer. Dåvarande 

redovisningsstandard bedömdes därför som otillräcklig vilket resulterade i nuvarande standard 

där ett uttryckligt fokus gavs åt substansen i själva avtalet (McGregor 1996, ss. 1-25).  

 

G4+1gruppen, vilken utgjordes av FASB, Storbritannien, Kanada, Australien och Nya 

Zeeland (FASBb u.å.), publicerade år 1996 underlaget för den aktuella diskussionen om en ny 

leasingstandard (IASB 2009, s. 15; McGregor 1996, ss. 1-34). Förslaget innebär att en stor del 

av de operationella leasingavtalen skulle möta definitionen av en tillgång och skuld och 

därmed skulle även de erkännas på företagens balansräkning (McGregor 1996, ss. 15-16). 

IASB och FASB framställde år 2009 genom sitt konvergensprojekt ett diskussionsunderlag 

(eng. Discussion Paper) för att samla in allmänhetens åsikter om leasingstandarden (IFRSa 

u.å). Året därpå offentliggjordes ett nytt standardförslag (eng. Exposure Draft) som skulle 

ersätta IAS 17 (IASB 2010, s. 6). De valde även att publicera ett reviderat förslag år 2013 

(IFRSa u.å). Samtliga dokument var öppna för diskussion vilket innebär att intressenter gavs 

möjlighet att uttrycka sina åsikter i form av remissvar (eng. Comment Letters) (IFRSb u.å.). 

Förslagen erhöll stor uppmärksamhet sett till antalet inkomna remissvar: 290 för Discussion 

Paper (IASB & FASB 2009, s. 1), 760 för 2010 Exposure Draft (IASB & FASB 2011, s. 3) 

och 638 för 2013 Exposure Draft (IASB & FASB 2013, s. 3).  

1.2 Problemdiskussion 

 

Enligt McGregor (1996, s. 2) har leasingens popularitet som finansieringsform bland annat 

sitt ursprung i möjligheten att strukturera leasingavtal för att de inte skall erkännas på 

leasetagarens balansräkning. Ett av de huvudsakliga problemen med redovisningen av leasing 

är enligt Fox (1983, s. 17) uppdelningen mellan operationell och finansiell leasing vilket 

avgör om en kapitalisering skall ske, med andra ord om avtalet skall erkännas på 

balansräkningen. Uppdelningen kan få till följd att företaget ådrar sig skyldigheter av 

väsentlig karaktär som trots det inte erkänns på balansräkningen.  

 

Även företagens nyckeltal påverkas av uppdelningen mellan finansiell och operationell 

leasing. Ett flertal studier har undersökt vilka effekter en kapitalisering av operationell leasing 

skulle medföra på företagens nyckeltal (Bennett & Bradbury 2003, ss. 101-114; Fulbier, Silva 

& Pferdehirt 2008, s. 122-144; Imhoff, Lipe & Wright 1991, ss. 51-63). Nelson (1963, s. 49) 

var först med att studera effekterna av en kapitalisering för samtliga långfristiga leasingavtal i 
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jämförelse med att endast informera om avtalen i noterna. Resultatet skulle innebära mer 

tillförlitliga nyckeltal vid en kapitalisering samtidigt som analytiker riskerar att fatta felaktiga 

beslut om en kapitalisering inte äger rum (Nelson 1963, s. 57). Tidigare studier har också 

påvisat att en kapitalisering av operationella leasingavtal leder till en försämring av företagens 

finansiella nyckeltal (Beattie, Edwards & Goodacre 1998, ss. 233-254; Fulbier, Silva & 

Pferdehirt 2008, ss. 122-144; Imhoff, Lipe & Wright 1991, ss. 51-63). Imhoff och Thomas 

(1988, ss. 277-310) identifierar även de effekter som nuvarande redovisningsstandard ger 

upphov till när en särskiljning görs mellan operationell och finansiell leasing. Genom att 

tillåta att vissa leasingavtal inte syns på balansräkningen ökade antalet operationella 

leasingavtal medan antalet finansiella avtal minskade.  

 

Enligt Frecka (2008, s. 46) har det blivit en industri att strukturera leasingavtal. Krische, 

Sanders och Smith (2012, s. 35) menar dock att en sådan strukturering av kontrakt inte 

nämnvärt påverkar hur analytiker bedömer företagens trovärdighet. Strukturering av 

transaktioner har även berörts av Lander och Auger (2008, s. 36) som föreslår en närvaro av 

både princip- och regelbaserade standarder. De menar på att även om regelbaserade 

standarder möjliggör för företag att strukturera kontrakt på ett sätt som bedöms vara mest 

fördelaktigt kan en principbaserad standard få negativa effekter på jämförbarheten (Shortridge 

& Myring 2004, s. 36). Collins, Pasewark och Riley (2012, s. 699) stödjer dock inte ett sådant 

resonemang. Genom att studera redovisning av leasing under både IFRS och U.S. GAAP med 

principbaserad respektive regelbaserad standard, visar de att utfallen av redovisningen inte 

skiljer sig åt mellan de båda standarderna. Kilpatrick och Wilburn (2011, s. 58) bidrar också 

till argumentationen gällande princip- och regelbaserad standarder och finner inte stöd för att 

regelbaserade standarder skulle öka mängden operationella leasingavtal. 

 

Ett flertal studier har också varit en följd av det konvergensprojektet som i dag pågår mellan 

IASB och FASB. Det tycks inte råda någon tveksamhet kring att förslaget om att kapitalisera 

operationella leasingavtal kommer att få effekter på företagen (Branswijck, Longueville, 

Everaert 2011, ss. 275-294; Kostolansky & Stanko 2013, ss. 41-51) även om det har framförts 

att sådana effekter inte skall överskattas.  Visserligen påverkas de finansiella måtten men de 

mått som används för att bedöma företagens lönsamhet och aktieanalys påverkas inte 

nämnvärt (Fulbier, Silva & Pferdehirt 2008, ss. 134-141).  

 

Durocher och Fortin (2009, ss. 9-42) har studerat den föreslagna redovisningsstandarden 

utifrån ett användarperspektiv medan Beattie, Goodacre och Thomson (2006, ss. 75-103) har 

utvidgat sin studie till att innefatta såväl användare som utgivare av de finansiella rapporterna. 

Användarna av de finansiella rapporterna uppges stödja det nya förslaget om att kapitalisera 

operationell leasing då det skulle underlätta deras bedömning (Durocher & Fortin 2009, s. 37) 

även om de redan inkluderar operationella leasingavtal i sin bedömning (Ely 1995, s. 412). 

Hales, Venkataraman och Wilks (2012, ss. 173-197) uppmärksammar dock att förslaget om 

att betrakta hela leasingavtalet som en enhet kommer att få negativa informativa effekter. Som 

ett resultat kommer långivare, användare av de finansiella rapporterna, bli mindre benägna att 

låna ut till företag som i sin balansräkning då också måste redovisa möjligheten att förnya 

avtalet.  

 

Även om tidigare studier har uppmärksammat intressenternas syn på den föreslagna 

leasingstandarden (Beattie, Goodacre & Thomson 2006, ss. 75-103; Durocher & Fortin 2009, 

ss. 9-42) har intressenternas makt vid utformningen av standardförslagen fram tills i dag 

erhållit liten uppmärksamhet. Användare, revisionsbranschen samt utgivarna av de finansiella 

rapporterna har identifierats påverkas av utformningen av redovisningsstandarder (Cyert & 
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Ijiri 1974, ss. 29-42). Även regulatorer har inkluderats vilket följer av att IASB är ett privat 

organ som är beroende av att regulatorer stödjer deras redovisningsstandarder (Kwok & Sharp 

2005, s. 76).   

 

Ett flertal studier har undersökt intressenternas makt vid utformningen av en ny 

redovisningsstandard. Majoriteten av dessa har fokuserat på den nationella 

normgivningsprocessen (Coombes & Stokes 1985, ss. 31-45; Haring 1979, ss. 507–519; Hope 

& Gray 1982, ss. 531 – 558) och endast ett fåtal har studerat den internationella (Giner & 

Arce 2012, ss. 655-691; Kwok & Sharp 2005, ss. 74-99). Intressenternas inflytande i IASBs 

normgivningsprocess har studerats (Giner & Arce 2012, ss. 655-691) samtidigt som IASBs 

föregångare, IASC, erhållit uppmärksamhet (Kwok & Sharp 2005, ss. 74-99). Utformningen 

av redovisningsstandarden avseende leasing har dock inte varit föremål för dessa studier 

(Giner & Arce 2012, s. 655-691; Kwok & Sharp 2005, ss. 74-99). Samtidigt påvisar tidigare 

studier skilda resultat i ämnet. Medan Giner och Arce (2012, s. 677) visar på att ingen specifik 

intressentgrupp kan bedömas ha ett övervägande inflytande visar Kwok och Sharp (2005, s. 

94) att utgivarna av de finansiella rapporterna kan sägas ha ett signifikant inflytande.  

1.3  Problemformulering 
 

Tidigare studier som har undersökt normgivningsprocesser utifrån ett maktperspektiv har 

påvisat ett skiftande resultat sett till vilka intressentgrupper som har det faktiska inflytandet. 

Då utvecklingen av leasingstandarden inte varit föremål för studierna i kombination med 

intressentgruppernas makt, ämnar det vara uppsatsens inriktning.           

 

Följande frågeställning har formulerats:  

 

 Har enskilda intressentgrupper haft makt vid utformningen av standardförslag? 

1.4 Syfte 
 

Syftet med denna studie är att få klarhet i om IASBs normgivningsprocess påverkas av 

enskilda intressentgruppers makt vid utformningen av den nya redovisningsstandarden för 

leasing genom att granska inkomna remissvar från intressentgrupper.  

1.5 Avgränsning  
 

En avgränsning har skett genom att studien har undersökt inkomna remissvar på Discussion 

Paper och 2010 Exposure Draft. Inkomna remissvar från 2013 Exposure Draft bidrar inte till 

att besvara studiens frågeställning varpå dessa inte inkluderas i undersökning. Det följer av att 

IASBs respons på dessa remissvar inte kan studeras då den nya leasingstandarden ännu inte 

har publicerats. Ytterligare avgränsning följer av att det finns flera sätt att studera makt varpå 

vi har valt att använda oss av ett pluralistiskt synsätt. Det motiveras av att tidigare studier som 

har studerat normgivningsprocesser har tillämpat ett sådant synsätt vilket vi anser tyder på att 

det är etablerat sätt att se på makt. Vidare har endast de inkomna remissvaren från företag, 

revisionsbranschen, regulatorer och användare granskats, intressentgrupper som tidigare har 

identifierats påverkas av utformningen av redovisningsstandarder.     
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1.6 Ämnets relevans 
 

Givet den roll IASB har som internationellt normgivande organ är vår uppfattning att det är 

relevant att studera deras normgivningsprocess närmare. Det följer även av att aktörers 

delaktighet i en transparent normgivningsprocess är ett central inslag för IASBs legitimitet till 

följd av de, som ett privat organ, inte innehar en statlig auktoritet (Jorissen, Lybaert, Orens, & 

Van Der Tas 2012, s. 694). Ämnets relevans styrks även av studiens uttryckliga fokus på 

redovisningen av leasingavtal, ett omdebatterat ämne som nu befinner sig på IASBs agenda. 

Vidare kan redovisningsstandarder ses som en produkt av den interaktion som äger rum 

mellan ett flertal parter (Giner & Arce 2012, s. 655) varpå det anses relevant att undersöka hur 

parter har format IASBs standardförslag gällande leasingredovisning. Därmed ger studien en 

inblick i normgivningsprocessen genom att vi studerar om specifika intressentgrupper har haft 

makt över IASB och således påverkat deras position i standardförslagen. Vidare tycks det inte 

finns en klar bild över vilket inflytande intressentgrupper har i IASBs normgivningsprocess. 

Vår studie kan därmed anses utgöra ett komplement till tidigare forskning. Beroende av 

vilken eller vilka intressentgrupper IASB rättat sig efter i normgivningsprocessen bör 

utformningen av leasingstandarden kunna bedömas som en produkt av identifierade gruppers 

preferenser. 

1.7 Terminologiska frågor m.m. 
 

Uppsatsen berör begreppet makt för vilket en stor del av tidigare litteratur använder begrepp 

som påverkan eller inflytande synonymt med begreppet makt. I denna uppsats kommer dessa 

begrepp därför användas synonymt. Uppsatsen behandlar tre olika förslag till förändringar av 

leasingstandarden vilka på engelska benämns Discussion Paper, Exposure Draft 2010 och 

Exposure Draft 2013. Vi anser inte att det finns en lämplig svensk översättning för dessa tre 

förslag varpå dess engelska benämningen har använts i uppsatsen. Till följd av att dessa 

frekvent berörs i arbetet har vi valt att använda oss av de engelska förkortningarna som finns 

för respektive förslag (IFRSa u.å.) vilket ansågs underlätta för läsaren av uppsatsen. Följande 

förkortningar används fortsättningsvis i uppsatsen: DP för Discussion Paper, 2010 ED för 

Exposure Draft 2010 samt 2013 ED för Exposure Draft 2013. För det engelska ordet 

Comment Letters ansågs den svenska översättning, remissvar, vara lämplig varpå detta 

begrepp fortsättningsvis används i uppsatsen.  

1.8 Disposition  
 

Uppsatsen disponeras fortsättningsvis enligt följande. I kapitel 2 beskrivs uppsatsens metod 

och design där en redogörelse sker för studiens tillvägagångssätt och bemötandet av det 

empiriska materialet. En diskussion förs även kring de överväganden som gjorts avseende 

studiens tillvägagångssätt. Den teoretiska referensramen presenteras i kapitel 3 där relevanta 

begrepp och teorier introduceras. Den teoretiska referensramen kan sägas tjäna två syften. 

Dels avser den att ge läsaren den kunskap i ämnet som bedömts nödvändig för en förståelse 

av resultatet.  Referensramen syftar även till att fungera som ett analysverktyg för att 

identifiera intressentgruppernas makt. I kapitel 4 presenteras uppsatsens empiri och analys. 

Uppsatsen slutsatser berörs i kapitel 5 och avslutas med kapitel 6 där vi framför egna 

reflektioner och förslag till framtida forskning.   
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2 Metod 

2.1 Inledning 

 

I detta kapitel introduceras uppsatsens design och tillvägagångssätt. Val av metod presenteras 

i förhållande till uppsatsens syfte samt diskuteras utifrån kvalitetskriterierna reliabilitet och 

validitet. En diskussion förs även kring studiens etiska övervägande samt till den källkritik 

som kan riktas gentemot de källor som har använts i uppsatsen.   

2.2 Forskningsansats 
 

Den teoretiska referensramen har fungerat som vägledning vid utförandet av den empiriska 

undersökningen för att bedöma makten i normgivningsprocessen samtidigt som empirin också 

kan ses som utgångspunkten. Den empiriska utgångspunkten följer av att det inte finns en 

allmängiltig teori över intressentgruppers makt i IASBs normgivningsprocess. Följaktligen 

ämnar studien främst inte att testa tidigare genererade teorier utan den teoretiska 

referensramen används snarast som ett sätt att bemöta det empiriska materialet och identifiera 

makten i normgivningsprocessen. Baserat på det har en abduktiv ansats bedömts vara mest 

lämpad för denna uppsats.  

  

En kvalitativ undersökningsansats, vilket främst tillämpats i denna studie, innehåller ofta 

inslag av både deduktiva och induktiva ansatser (Johannessen & Tufte 2003, s. 106). Den 

deduktiva ansatsen tar avstamp i teorin och används för att testa de uppfattningar som har 

genererats från teorin. En induktiv ansats kopplar istället samman teori och empiri genom att 

tolka datamaterialet för att därefter generera teorier (Grønmo 2006, ss. 44-45). En abduktiv 

ansats innebär en kombination av en induktiv och deduktiv ansats då det sker en växelverkan 

mellan dessa två. Det innebär således en dialog mellan det teoretiska perspektivet och 

observationer från verkligheten (Olsson & Sörensen 2007, ss. 32-33). Den abduktiva ansatsen 

ansågs nödvändig för att fylla uppsatsens syfte då empirin skall utgöra grunden för att 

identifiera maktdistributionen inom IASBs normgivningsprocess samtidigt som den teoretiska 

referensramen används som ett verktyg för att bemöta empirin då den möjliggör en 

identifikation och analys av begreppet makt.  

2.3 Undersökningsansats 

 

För att besvara uppsatsens frågeställning om intressentgruppernas makt i IASBs 

standardförslag ansågs en kvalitativ innehållsanalys vara mest lämplig. Kvantitativa inslag 

finns även då en kvantifiering har gjorts för att sammanställa analysen av den kvalitativa 

datan. Innehållsanalysens lämplighet baseras på att tidigare studier i området använt sig av 

remissvar för att förstå aktörers preferenser (Giner & Arce 2012, ss. 655–691; Hope & Gray 

1982, ss. 531 – 558; Kwok & Sharp 2005, ss. 74-99). Valet av remissvar för att studera 

intressenternas makt i IASBs normgivningsprocess motiveras av att det anses vara en form av 

lobbying (Francis 1987, s. 36) vilket berörs närmare i avsnitt ”3.7 Makt inom redovisningen 

och IASB”. Ytterligare motiv för användandet av remissvar är att tidigare studier använt sig 

av dessa för att förstå de preferenser som aktörerna uttrycker (Giner & Arce 2012, ss. 660-

664; Hope & Gray 1982, ss. 531-558; Kwok & Sharp 2005, ss. 74-99). Vi är medvetna om att 

studien begränsas av det faktum att hänsyn inte tas till informella lobbyingaktiviter som även 

kan tänkas påverka IASB i normgivningsprocessen. En sådan begränsning ansågs dock vara 
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nödvändig till följd av att lobbying som sker via informella kanaler kan vara svårbedömt 

(Schultz & Hollister 2011, s. 86). 

 

Den kvalitativa metoden syftar till att skapa förståelse för händelser utifrån dess specifika 

kontext (Fejes & Thornberg 2009, ss. 17-19). Det bedömdes således vara ett lämpligt sätt för 

att analysera det empiriska materialet då intressenternas ställningstagande måste granskas 

utifrån dess sammanhang och i relation till IASBs position i det efterföljande dokumentet. 

Användandet av exempelvis enskilda ord skulle inte nödvändigtvis ge en uppfattning om 

respondentens ställningstagande i den specifika frågan (Andersen 1994, s. 71). Kvalitativa 

dataanalyser är oftast i form av texter eller dokument där forskaren skall generera 

meningsinnehållet av texten (Johannessen & Tufte 2003, s. 105). En sådan beskrivning 

stämmer väl överens med den analys vi önskat uppnå i studien där meningsinnehållet, i vårt 

fall respondenternas ställningstaganden, genererats av den tolkning vi genomfört genom att 

beakta kontexten.  

 

Då det empiriska materialet utgör en stor mängd text har vi valt att använda oss av koder för 

att kategorisera intressenternas ställningstagande gentemot IASBs position i det efterföljande 

dokumentet. Inom en innehållsanalys kan en stor del av datamaterialet uppfattas som 

väsentligt. Det kan därmed vara fördelaktigt att sammanfatta materialet för att få en överblick 

över vad som är väsentligt för att besvara frågeställningen. Oftast sker det genom att forskaren 

systematiserar materialet för att sedan kunna analysera det. En systematisering sker genom 

kodning eller kategorisering för att göra datamaterialet mer överskådligt (Johannessen & 

Tufte 2003, ss. 106-113). Kodningen bedömdes vara nödvändig för att behandla materialet 

och för att underlätta analysen av det empiriska resultatet. Processen för kodning liknar den 

kvantifiering som kan ske inom kvantitativa metoder. Skillnaden är dock att den kvalitativa 

forskaren måste beakta helheten av texten då analysen av datamaterialet sker innan kodningen 

(Johannessen & Tufte 2003, ss. 106-113). Wallén (1993, s. 69) anger dock att en kvantifiering 

av exempelvis motiv eller kontexten innefattar vissa svårigheter. Som nämnt bedömdes dock 

en kvantifiering vara ofrånkomlig och motiveras även av att tidigare studier har använt sig av 

koder för att undersöka och analysera respondenternas preferenser uttryckta i remissvaren 

(Giner & Arce 2012, ss. 655–691; Kwok & Sharp 2005, ss. 74-99).  

 

Ytterligare argument för användandet av en kvalitativ metod i denna studie grundar sig i att 

organiseringen av informationen sker först efter att allt material har samlats in (Locke, 

Silverman & Spirduso 2010, s. 221). Det kan stå i jämförelse med en kvantitativ ansats där 

granskningen av materialet sker utifrån förutbestämda ramar (Andersen 1994, s. 72). Ett 

sådant strukturerat sätt för datainsamling innebär en begränsning till vad som bestäms utgöra 

synsättet hos det som studeras och en risk finns att den förutbestämda ramen inte är lämplig 

(Bryman & Bell 2012, s. 403). Då den teoretiska referensramen inte använts för att generera 

förutbestämda uppfattningar bedömdes det viktigt att bibehålla den flexibla strukturen som 

den kvalitativa ansatsen anses ha (Bryman & Bell 2012, s. 404) även om inslag fortfarande 

finns av en kvantitativ ansats. En innehållsanalys med både kvalitativa och kvantitativa inslag 

ansågs därmed mest lämpad för att undersöka respondenternas preferenser uttryckta i 

remissvaren.   
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2.4 Urvalsmetod 

2.4.1 Remissvar 

 

I vår undersökning utgörs det empiriska materialet av de remissvar som IASB har mottagit 

som respons på DP respektive 2010 ED. Totalt mottog IASB 290 remissvar på DP (IASB & 

FASB 2009, s. 1) och 760 remissvar på 2010 ED (IASB & FASB 2011, s. 3). Vi har valt att 

endast studera de remissvar som inkommit från företag, revisionsbranschen, regulatorer samt 

användare. Det följer av att dessa fyra intressentgrupper har identifierats vara de som 

påverkas av redovisningsstandarderna (Cyert & Ijiri 1974, ss. 29-42; Kwok & Sharp 2005, ss. 

94-95). Således består urvalet endast av de intressenter som kan kategoriseras inom en av 

dessa fyra grupper. Till följd av att antalet remissvar inkomna på DP var relativt liten skedde 

inget ytterligare urval. Efter kategorisering av de inkomna remissvaren uppgick antalet 

remissvar från företag till 188 stycken, 29 från revisionsbranschen, 27 från regulatorer samt 5 

från användare. De remissvar som inte kunde klassificeras inom någon av intressentgrupperna 

bedömdes som bortfall och uppgick till 41 stycken. För 2010 ED uppgick antalet remissvar 

inkomna från företag till 555 stycken, 42 från revisionsbranschen, 29 från regulatorer samt 20 

från användare. Utöver det tillkom ett bortfall på 114 remissvar som inte ansågs tillhöra någon 

av dessa intressentgrupper.  

 

Ytterligare urval skedde för de inkomna remissvaren från 2010 ED till följd av att mängden 

remissvar här var avsevärt större jämfört med de inkomna på DP. Efter kategoriseringen av 

remissvaren för 2010 ED insåg vi att det främst var svarsfrekvensen för intressentgruppen 

företag som utgjorde skillnaden. Vi valde därmed att endast använda en tredjedel av de 

inkomna remissvaren från denna grupp. Intressentgruppens remissvar sorterades efter 

respektive nummer på remissvaret varpå vart tredje remissvar valdes ut till studiens empiri. 

Anledningen till att vart tredje remissvar valdes ut berodde på att antalet remissvar skulle vara 

proportionerligt med de remissvar som skickades in av företag på DP. För övriga 

intressentgrupper hade det inte varit lämpligt med ett urval då svarsfrekvensen inte var så pass 

hög. Vi bedömde det därför vara nödvändigt att använda oss av samtliga inskickade remissvar 

i dessa fall.  

2.4.2 Redovisningsfrågor  

 

Urval av datamaterialet har skett då remissvaren inte har studerats i dess helhet, samtliga 

redovisningsfrågor som berörs i DP respektive 2010 ED inkluderas därmed inte i studien. 

Datamaterialet hade utgjort en omfattande mängd information att bearbeta samtidigt som 

tidigare forskning framhäver att respondenterna kan ha varierande åsikter om olika delar i 

förslaget (Puro 1984, s. 635). Respondenternas preferenser ansågs därför inte heller kunna 

kodas i sin helhet utan har undersökts genom att se till fem redovisningsfrågor i DP (se bilaga 

I) samt fyra redovisningsfrågor i 2010 ED (se bilaga II).  

 

Enligt det pluralistiska ramverket som använts i studien skall det finns en observerbar konflikt 

samtidigt som respondenten, i vårt fall IASB, skall ha ändrat sin position (Lukes 2005, ss. 29-

30). Urvalet av de redovisningsfrågor som skulle inkluderas i studien skedde genom att 

studera IASBs sammanfattning av DP där de bland annat redovisar vilka frågor som 

respondenterna har haft delade åsikter om. En strävan fanns av att finna de frågor som varit 

mest omdebatterade bland intressenterna då det ansågs öka möjligheten att urskilja vilka 

specifika intressentgrupper som har haft ett inflytande i processen. Därefter undersökte vi 

respektive standardförslag för att kontrollera att IASB hade ändrat sin position i 
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redovisningsfrågorna. I ett av fallen, redovisningsfrågan för variabla avgifter, hade IASB inte 

ändrat sin position mellan DP och 2010 ED. Vi valde trots det att inkludera 

redovisningsfrågan i den första delen av normgivningsprocessen då vi ansåg att det skulle ge 

en mer rättvisande att inkludera frågan i hela processen. Redovisningsfrågan avseende 

diskonteringsränta exkluderades dock i den senare delen av normgivningsprocessen på grund 

av att denna fråga inte berördes av IASB i 2010 ED. Vi ansåg att resultatet inte skulle 

påverkas negativt av att inkludera redovisningsfrågan vid undersökningen om utformningen 

av 2010 ED. 

  

De frågor som valdes ut berörde följande ämnen: hantering av kortfristiga leasingavtal, 

användandet av diskonteringsränta, leasingperiodens längd, hantering av variabla avgifter 

samt presentation av leasetagarens skyldighet i de finansiella rapporterna och sedan även 

presentationen av hela leasingavtalet. Redovisningsfrågorna presenteras närmare i avsnitt ”3.4 

Presentation av redovisningsfrågor”.  

2.5 Genomförandet av studien  

 

Uppsatsens inriktning mot leasingstandardens utveckling tog sin början i ett intresse av att 

studera ämnet leasing närmare. Genom en litteraturstudie fann vi ett flertal studier som 

undersökt problemen kring nuvarande leasingstandard IAS 17 samtidigt som vissa också 

berörde intressenternas syn på de nya standardförslagen. Den nya redovisningsstandarden 

bedömdes relevant att studera samtidigt som det fanns en mättnad i antalet studier som 

genomförts sett till intressenternas position i frågan. Vi fann även att tidigare studier hade 

undersökt intressenternas position i andra redovisningsområden för att identifiera vilken makt 

de hade vid utformningen av en redovisningsstandard. Samtidigt visade vår litteraturstudie 

ingen indikation på att utvecklingen av den nya leasingstandarden hade studerats genom att se 

till intressenternas makt och uppsatsens inriktning bedömdes således vara relevant.  

 

Den operationalisering av begreppet makt som används i uppsatsen bygger på en pluralistisk 

syn där begreppet makt beskrivs som när aktören kan förmå respondenten att göra något den 

annars inte skulle ha gjort (Lukes 2005, ss. 15-30). Det pluralistiska synsättet beskrivs 

närmare i avsnitt ”3.7 Den pluralistiska synen på begreppet makt”. Valet av tillvägagångssätt 

motiveras av att tidigare studier använt sig av detta ramverk för att studera intressenters makt i 

normgivningsprocessen (Giner & Arce 2012, s. 661; Hope & Gray 1982, s. 536; McLeay, 

Ordelheide & Young 2000, s. 86). I avsnitt ”3.6 Begreppet makt” presenteras ytterligare 

definitioner för att illustrera att det inte finns en entydig definition av termen samt i syfte att 

ge läsaren en förståelse för hur termen makt kan operationaliseras. 

 

Enligt det pluralistiska ramverket skall fokus ägnas åt själva beslutsfattandet (Lukes 2005, 

ss.15-19) där beslut i uppsatsen representeras av IASBs publikationer i form av DP och ED. 

Tillvägagångssättet innebär att nyckelfrågor skall identifieras för vilka det finns en konflikt 

som kan observeras (Lukes 2005, s. 19). Tillvägagångssättet för en identifikation av dessa 

frågor presenteras i avsnittet ”2.4.2 Redovisningsfrågor”. De analyserade remissvaren har 

samlats in från IASBs hemsida för de som avser DP och från FASB hemsida för de som avser 

2010 ED. För att utläsa intressenternas påverkan har deras ställningstagande beaktats i 

relation till överensstämmelsen med utfallet. Tidigare studier i området har använt sig av en 

liknande metod för att utläsa intressenternas påverkan (Giner & Arce 2012, ss. 655–691; 

Kwok & Sharp 2005, ss. 74-99) vilket ger stöd för studiens tillvägagångssätt. För de 

remissvar som inkom på DP representerar 2010 ED utfallet. Följaktligen representerar ED 

2013 utfallet för de inkomna remissvaren från 2010 ED. Respondenternas preferenser har 
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kodats i enlighet med deras överensstämmelse med utfallet där +1 använts om respondentens 

ställningstagande var i överensstämmelse med utfallet; -1 om respondenten ställningstagande 

inte överensstämde med utfallet; 0 om de inte hade en åsikt om förslaget. Respondenternas 

position har identifieras för varje enskild redovisningsfråga. De respondenter som inte har 

besvarat den specifika frågan har kodats som 0 vilket även har skett för de respondenter som 

inte uttrycker sina preferenser i redovisningsfrågan. Vi valde även att behandla remissvar som 

enbart koncentrerade sig på leasegivaren som neutrala. Det följer av att DP nästan uteslutande 

fokuserade på leasetagaren vilket fick till följd att leasetagaren tidigt i studien bedömdes vara 

vårt primära fokus. De remissvar som har kodats som neutrala har inte beaktats i analysen 

vilket följer av att vi i studien endast har sett till förslag som IASB antog respektive avslog. 

Neutrala intressenter presenteras dock i det empiriska resultatet då det bedömdes öka 

transparensen. Vidare har remissvaren kodats utifrån intressentgrupp där företag representeras 

av siffran 1; revisionsbranschen av siffran 2; regulatorer av siffan 3; användare av siffran 4. 

De kodade remissvaren för DP återfinnes i bilaga III och de för 2010 ED i bilaga IV. 

 

För att kunna mäta effekten av intressenternas inflytande i normgivningsprocessen krävdes 

det att samtliga standardförslag; DP, 2010 ED och 2013 ED, granskades för att identifiera 

IASBs position i de specifika redovisningsfrågorna. IASBs position för redovisningsfrågorna 

presenteras i avsnitt ”3.4 Presentation av redovisningsfrågor”. Genom att granska 

intressenternas preferenser i förhållande till IASBs position i det efterföljande dokumentet kan 

en analys ske om det finns ett samband mellan intressentgrupperna och utfallet i den specifika 

redovisningsfrågan.  

 

Genom att undersöka respondenternas preferenser i förhållande till IASBs position i det 

efterföljande förslaget kunde intressenternas makt identifieras. Det följer av att proportionen 

av lyckade förslag kan användas för att se till intressentgruppens inflytande där den 

intressentgrupp som har störst inflytande är den grupp med störst proportion av lyckade 

förslag (McLeay, Ordelheide & Young 2000, s. 86). Kodningen av de enskilda remissvaren 

har skett individuellt för att sedan kontrollerats av den andra kodaren. I de fall då våra 

uppfattningar skilde sig åt fördes en diskussion för att identifiera lämplig tolkning av 

intressentens preferens.   

2.6 Värdering av studien  

2.6.1 Reliabilitet    
 

Den kvalitativa forskningsmetoden kritiseras bland annat för graden av subjektivitet och dess 

svårighet att replikera. Det följer bland annat av att de tolkningar som sker påverkas av den 

som utför studien (Bryman 2008, s. 405). Inte heller vår studie är fri från denna kritik. Det är 

omöjligt att förhindra att studien präglas av en viss grad av subjektivitet till följd av studiens 

tolkande aspekt. Ett konsekvent resultat i kvalitativ forskning kan vara svårt att uppnå 

(Denscombe 2010, s. 152). Studiens reliabilitet påverkas bland annat av om datamaterialet har 

påverkats av den som har utfört undersökningen (Grønmo 2006, s. 223). Då datamaterialet har 

hanterats manuellt samtidigt som en kvalitativ ansats har använts finns det en risk att studiens 

reliabilitet brister i det avseendet. Enligt Bergström och Boréus (2012, ss. 42-57) handlar 

reliabiliteten i en studie till stor del om att försöka eliminera felkällor. Vid en analys av texter 

är den tolkande egenskapen som ingår i det en aspekt som berör studiens reliabilitet. För att 

minska fel på grund av intersubjektivitet, vilket innebär att en god sådan skall leda till samma 

resultat oavsett vem som genomför analysen, har samtliga bearbetade remissvar kodats 

ytterligare en gång av den andra kodaren för att se till samstämmigheten mellan respektive 
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kodare. Enligt Grønmo (2006, s. 229) möjliggör det en kontroll av enigheten. Genom att 

samtliga remissvar, och inte endast ett urval, har kontrollerats bedöms samstämmigheten 

mellan kodarna inte utgöra en faktor för felkällor i resultatet. För att öka studiens reliabilitet 

genomfördes också en pilotstudie där en liten andel remissvar kodades individuellt för att 

sedan jämföra tolkningarna med varandra. En diskussion kunde tidigt föras kring de fall då 

tolkningarna inte överensstämde för att nå en lämplig bedömning av materialet. Studiens 

reliabilitet anses därför vara hög till följd av nämnda åtgärder. 

 

Krippendorff (2013, s. 24) menar att studiens replikerbarhet kan betraktas som den viktigaste 

aspekten av reliabiliteten. Bedömningen är att studiens replikerbarhet är god då vi utförligt 

har beskrivit studiens genomförande och de tolkningar som har gjorts av det empiriska 

materialet. Det borde därför inte medföra några svårigheter för den som skulle vilja replikera 

vårt tillvägagångssätt för denna studie. Vi har även bifogat vårt kodade material som bilagor i 

uppsatsen för att både öka replikerbarheten samt studiens transparens.  

2.6.2 Validitet   
 

Validitet kan beskrivas som att resultatet av undersökningen betraktas som sann 

(Krippendorff 2013, s. 329). I kvalitativa studier ses begreppet validitet vara mindre lämpligt 

även om det fortfarande är viktigt för att värdera kvalitén av datamaterialet (Grønmo 2006, s. 

233). Hur väl validiteten uppnås måste bedömas i sken av hur väl studiens upplägg besvarar 

den uppställda forskningsfrågan (Bergström & Boréus 2012, s. 82). Vår bedömning är att 

validiteten i detta avseende är hög då syfte och frågeställning har format studiens design för 

att tolkningen av datamaterialet skall leda till ett resultat som kan fylla uppsatsens syfte. 

Samtidigt har tidigare forskning i området beaktas för att uppnå legitimitet kring uppsatsens 

genomförande.  

 

Enligt Denscombe (2010, s. 147) kan validiteten också kontrolleras genom att tillhandhålla 

information som möjliggör för andra att verifiera data. Som ett resultat av att den kvalitativa 

data som använts i studien utgör offentlig information kan en kontroll ske för att verifiera 

undersökningens resultat. Av samma anledning presenterar vi även vårt kodade material (se 

bilaga III & IV) i studien.  Användandet av innehållsanalys undviker också fel som uppstår på 

grund av att den som analyseras är medveten om det och följaktligen också reagerar på det 

(Krippendorff 2013, s. 45).  

2.6.3 Etisk diskussion 
 

I denna studie har vi använt oss av remissvar som publicerats på internet vilket innebär att vi 

har varit tvungna att överväga de etiska dilemman som kan uppstå i samband med 

användandet av internetkällor. Som Denscombe (2010, ss. 74-75) påpekar kan det vara svårt 

att säkerställa att den information som har publicerats är utgiven av rätt person. Då IASB 

använder sig av utgivarnas namn tordes det finnas en tillförlitlighet i att respondenterna är 

vilka de utger sig för att vara. Vid en internetundersökning bör även medgivandet från 

respondenterna beaktas (Denscombe 2010, ss. 74-75). Då det datamaterial som har använts i 

studien är offentligt samtidigt som det är publicerat i syfte att framföra åsikter om 

redovisningsstandarden för leasing, anser vi att respondenterna tordes vara medvetna om att 

deras remissvar också kan komma att granskas av andra samt användas i forskningssyfte. Det 

baserat på att remissvar varit föremål för analys i tidigare studier. Dessutom har IASB gjort en 

egen granskning av dokumenten innan offentliggörande och valt att inte publicera sådana 

dokument som kan vara till skada för den som skickat in materialet (IFRSF 2013, s. 18).  
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2.7 Källkritik  

 

Tillförlitligheten hos de källor som används menar Ejvegård (2009, s.71) skall bedömas av 

den som genomför studien. Källorna kan bedömas sett till dess saklighet och objektivitet. 

Saklighet innebär att den information som ges skall vara riktig medan objektivitet syftar till 

att bedöma källan utifrån författarens intressen (Ejvegård 2009, ss. 17-20). Källkritiken riktar 

sig således till en bedömning av källans trovärdighet (Thurén 2005, s. 9). 

2.7.1 Litterära verk 

 

I uppsatsen förekommer referenser till vissa litterära verk. Deras trovärdighet har bedömts sett 

till bland annat förlaget som utgett litteraturen. Ett välkänt förlag tordes öka tillförlitligheten i 

källan samtidigt som litteraturens relevans för studien har bedömts utifrån dess innehåll. 

Källans trovärdighet har också utvärderats sett till dess egen referenshantering. De förlag som 

vi har använt oss av i denna studie är följande: Elsevier, FASB, Irwin/McGraw Hill, Liber, 

Norstedts juridik, SAGE, Studentlitteratur, Oxford University Press, Palgrave Macmillan och 

Transaction Publisher. Läroböcker innehåller ofta författarens egna åsikter om vad som är 

viktigt (Friberg 2012, ss. 50-51) vilket har beaktats i de fall då vi använt oss av denna typ av 

källa.  

2.7.2 Offentliga dokument 

 

Förekomsten av offentliga dokument utgörs i uppsatsen främst av standarder och förordningar 

(Friberg 2012, s. 51) som använts i ett kunskapsbyggande syfte. Informationen från denna typ 

av källor får anses vara god då dessa är utgivna av IASB, FAR och EU. Den källa vi har 

använt oss av mest frekvent är redovisningsstandarden för leasing, IAS 17, samt det 

konceptuella ramverket. Vi anser att de offentliga dokumenten är den källa som är mest 

trovärdig då det utgör ursprungskällan.  

2.7.3 Webbplatser 

 

Tillförlitligheten i användandet av information där webbplatser utgör källan kan diskuteras. 

Som följd har vi valt att endast använda oss av information som presenteras på IASB, FASB 

och Securities and Exchange Commissions hemsida för att kunna säkerställa vem utgivaren 

av informationen är. Vi har både använt oss av material på hemsidorna samt de publikationer 

som går att finna på hemsidorna. Vi bedömer dessa tre webbplatser som tillförlitliga baserat 

på att de är välkända och internationellt accepterade organisationer. Vi har även funnit det 

nödvändigt att inkludera dessa källor i vårt arbete då exempelvis remissvaren, som ligger till 

grund för vår empiri, baseras på sådant material.  

2.7.4 Artiklar 

 

En vetenskaplig källa anses trovärdig då författaren har stor kompetens inom området. I 

vetenskapliga artiklar anges ofta källor och tillvägagångssätt vilket ökar tillförlitligheten då 

läsaren ifråga får en inblick i processen (Thurén 2013, ss. 110-111). Genom att bedöma 

artiklarna utifrån innehållet anses tillförlitligheten ha ökat. Att artikeln är utgiven av 

vetenskapliga tidskrifter tordes också öka källans trovärdighet. De artiklar som vi har använt 

oss av har vi funnit genom att söka i databaserna Summon, Taylor & Francis Online och 

Business Source Premier Publications. Genom dessa databaser har vi kunnat bekräfta att 
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artiklarna är utgivna av vetenskapliga publikationer. För en av de artiklar som vi har använt 

oss kan vi dock inte bekräfta att den kommer från ett vetenskapligt magasin, “Lobbying 

FASB On Accounting For Investments” skriven av Schultz och Hollister. Samtidigt har vi 

valt att använda oss av den då andra vetenskapliga artiklar har refererat till artikeln, vilket vi 

anser ökar tillförlitligheten. Vi har även använt oss av författare som frekvent blivit refererade 

till i andra vetenskapliga artiklar och anser därför att dessa bör hålla en hög kvalité. I ett fåtal 

fall förekommer sekundärkällor i uppsatsen, det som en konsekvens av att vi inte kunnat ta 

del av ursprungskällan. Vi har trots det valt att använda oss av dessa källor då vi anser att 

tillförlitligheten kan bekräftas i och med att andra vetenskapliga artiklar har refererat till 

dessa. Vi har försökt att undvika sekundärkällor i möjligaste mån men använt det i de fall då 

vi ansett att informationen var av den vikt att en sekundärkälla var befogad.  
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3 Teoretisk referensram 

3.1 Inledning 

 

I detta kapitel presenteras studiens teoretiska referensram som kan sägas ha ett förklarande 

och vägledande syfte samt utgöra vårt analytiska verktyg. En presentation sker först av IASB 

och de redovisningsfrågor som har studerats. Därefter introduceras begreppet makt och det 

pluralistiska synsätt som vi tillämpar för att operationalisera begreppet. En presentation sker 

även av de intressentgrupper som har varit uppsatsens fokus. 

3.2 IASB 

 

IASB är ett privat normgivande organ som bildades till följd av det behov som fanns på 

kapitalmarknaden för gemensamma redovisningsstandarder. Gemensamma standarder ansågs 

öka jämförbarheten mellan företag med säte i olika länder (Whittington 2005, s. 128). IASBs 

föregångare, IASC, grundades år 1973 (Ball 2012, s. 6) och sponsrades till stor del av 

professionella grupper (Whittington 2005, s. 128). IASC utvecklade fram till år 2000 

internationella redovisningsstandarder under benämningen IAS (Ball 2012, s. 6). År 2000 

skedde en omorganisering varpå IASC ersattes av IASB (Whittington 2005, s. 130). De 

redovisningsstandarder som i dag utvecklas av IASB benämns IFRS även om 

redovisningsstandarder utgivna av IASC fortfarande erkänns av IASB (Ball 2012, s. 6). IASB 

består av 16 förtroendemän som utgör det normgivande organets styrelse (IFRSc u.å.). 

Styrelsens medlemmar skall ha en stor geografisk spridning och en varierande bakgrund som 

företag, användare och revisorer. Mångfalden i styrelsen anses vara viktig för att fatta 

rationella och oberoende beslut. IASBs övergripande mål definieras vara ledarskap, 

konvergens och förbättringar. Dessa mål skall uppnås genom att förbättra de 

redovisningsstandarder som tidigare har utvecklats av IASC, minska skillnader mellan 

redovisningsstandarder samt utveckla lösningar för problematiska områden (Whittington 

2005, ss. 130-133). För att fullgöra sin uppgift som standardsättare har IASB en 

beslutsfattandeprocess där transparens, öppenhet och noggrannhet poängteras. Utfärdandet av 

DP och ED, som finns tillgängliga för allmänheten att kommentera, beskrivs vara en viktig 

komponent för att uppnå detta (IFRSc u.å.).  

 

The IFRS Interpretations Committee (IFRIC) har till uppgift att se över de redovisningsfrågor 

som uppstår inom ramen för nuvarande IFRS (IFRSc u.å.). Vidare mottar IASB råd av IFRS 

Advisory Council (SAC) vilket är det organ som de konsulterar innan en specifik fråga tas 

upp på agendan (Whittington 2005, ss. 130-131). SAC skall fungera som IASBs rådgivande 

organ och representeras av grupper med ett intresse för och påverkan av det normgivande 

organets arbete. Grupperna kan klassificeras som användare, företag, regulatorer, 

standardsättare, professionella organ, revisorer och akademiker (IFRSd u.å.).  

 

Som Whittington (2005 s. 132) noterar har IASB inga egna direkta befogenheter. Det krävs 

således att IASB övertalar de som har den genomdrivande makten över vilka 

redovisningsstandarder som skall användas att deras standarder är det bästa alternativet. Ett 

hinder för IASB är att nationella normgivare vill bibehålla en viss makt för att kunna anpassa 

redovisningsstandarderna utefter deras egna premisser. Det kan, om det utnyttjas frekvent, 

minska den internationella jämförbarheten som IASB önskar uppnå. Enligt Whittington 

(2005, s. 151) är dock IASB fast beslutna om att inte påverkas av det politiska tryck som 

verkar mot dem. 
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3.3 IASBs föreställningsram  

 

Syftet med ett företags finansiella rapport presenteras i IASBs föreställningsram vara att 

tillgodose ett informationsbehov. Då syftet är riktat mot kreditgivare, långivare samt 

investerare skall den presenterade informationen vara användbar för nämnda gruppers 

beslutsfattande. De anses vara de primära användarna av företagens finansiella rapporter 

vilket motiveras av att de många gånger är utelämnade till att fatta beslut enbart med hjälp av 

den information som presenteras i rapporterna (IASBs föreställningsram 2013, p. OB2-OB5).  
IASB anger således att de finansiella rapporterna inte riktar sig till övriga externa parter och 

inte heller till utgivarna av de rapporterna, vilket förklaras av att de inte är utelämnande till 

den information som ges i rapporten. Vidare anges också att användarnas informationsbehov 

kan skilja sig åt men att redovisningsstandarder skall utvecklas i enlighet med den information 

som tillfredsställer den största andelen (IASBs föreställningsram 2013, p. OB8-OB10).    

 

Väsentliga kvalitativa egenskaper för att uppnå information som bedöms vara användbar för 

användare, anges i IASBs föreställningsram vara att både ge en rättvisande bild och relevant 

information. Relevans innebär att den information som presenteras skall vara kapabel att 

påverka användarnas beslut. Vidare anges att en fullständig rättvisande bild kan vara svår att 

uppnå men att en strävan skall vara mot felfri information som är komplett och neutral. 

Jämförbarhet, begriplighet, tillförlitlighet och relevans anges vara de egenskaper som ökar 

informationens användbarhet (IASBs föreställningsram 2013, p. QC1-QC19).  

 

3.4 Presentation av redovisningsfrågor 

3.4.1 Kortfristiga leasingkontrakt  

 

Enligt IAS 17 skall de leasingobjekt som inte möter definitionen av en finansiell leasing anses  

vara operationell leasing (IAS 17 2013, p. 4). I nuvarande leasingstandard återfinns ingen 

reglering avseende kortfristiga leasingavtal. Då IAS 17 innehåller vissa exkluderingar, sett till 

operationella leasingavtal, framför IASB i DP frågan om tillgångar och skulder relaterade till 

kortfristiga leasingavtal skall inkluderas i den nya leasingstandarden (IASB 2009, ss. 20-21). I 

2010 ED föreslås en förenklad modell för leasetagaren. Den förenklade modellen kan 

användas för sådana leasingavtal där den maximala möjliga leasingperioden är under ett år, 

där hänsyn även tas till valet att förnya eller förlänga avtalet. Modellen innebär att 

leasetagaren fortfarande skall erkänna en tillgång respektive skuld på balansräkningen men 

utan att göra det till ett diskonterat värde (IASB 2010, s. 31). I 2013 ED presenteras ett förslag 

där leasetagaren ges valmöjligheten att tillämpa de krav som anges för övriga leasingavtal. 

Alternativt kan leasetagaren välja att erkänna leasingavgiften i resultaträkningen (IASB 2013, 

s. 35) likt hur nuvarande redovisningsstandard IAS 17 behandlar operationella leasingavtal.  

3.4.2 Diskonteringsränta  

 

Den diskonteringsränta som skall användas för att beräkna nuvärdet av en 

minimileasingavgift enligt IAS 17 är den implicita räntan0F

1
. Om den implicita räntan är okänd 

                                                 
1
Den implicita räntan är leasegivarens diskonteringsränta då leasingavtalet ingås. Det skall ge upphov till att 

nuvärdet för minimileaseavgifternas summa utan ett garanterat restvärde överensstämmer med leasingobjektets 

verkliga värde och leasegivarens direkta utgifter vid leasingavtalets uppkomst (IAS 17, p. 4).  
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skall istället leasetagarens marginella låneränta 1F

2
 användas (IAS 17 2013, p. 20). Förslaget 

som framförs i DP är att nuvärdet av leasingavgifterna skall diskonteras genom att använda 

leasetagarens marginella låneränta (IASB 2009, s. 37). Det förslag som framförs i 2010 ED är 

att leasetagaren skall kunna välja mellan att använda sin marginella låneränta eller den 

implicita räntan för att beräkna avtalets nuvärde (IASB 2010, s. 19). I 2013 ED återgår IASB 

till vad som anges i IAS 17, nämligen att leasetagaren skall använda den implicita räntan och 

där den marginella låneränta används om den förstnämnda inte går att bestämma (IASB 2013, 

s. 19).  

3.4.3 Leasingperiod  

 

Leasingperioden definieras enligt IAS 17 vara den period som anses vara oåterkallelig. Den 

utgörs av perioden som leasetagaren, enligt leasingavtalet, har kommit överens om. Perioden 

skall inkludera möjligheten för leasetagaren att förnya leasingavtalet om det anses rimligen 

säkert att leasetagaren kommer att utnyttja denna möjlighet (IAS 17 2013, p. 4). I DP 

diskuteras alternativa tillvägagångssätt för att bestämma leasingperioden samt vilken 

sannolikhetströskel som bör användas. IASB anser att leasingperiodens längd bör fastställas 

baserat på den mest sannolika leasingperioden (IASB 2009, ss. 55-56). I 2010 ED ändrades 

definitionen av leasingperioden och beskrevs då vara den längsta möjliga perioden som är mer 

sannolik än inte att inträffa (IASB 2010, s. 39). IASBs förslag i 2013 ED innebär att de 

återgår till IAS 17 sett till sannolikhetströskeln för leasingperioden som tidigare definierades 

som rimligen säker. Leasingperioden definieras fortfarande vara den oåterkalleliga perioden 

av ett leasingavtal. Om leasetagaren har incitament att förlänga eller förkorta avtalet skall 

även denna period tas med i beräkningen av leasingperioden (IASB 2013, s. 17).   

3.4.4 Variabla avgifter  

 

Variabla avgifter är den del av leasingavgiften som är rörlig till följd av att faktorer som 

försäljning eller prisindex påverkar avgiften. Det beräknas med utgångspunkt från ett framtida 

belopp och är således inte beroende av den tid som har förflutit (IAS 17 2013, p. 4). Enligt 

IAS 17 skall de variabla avgifterna redovisas som en kostnad då de uppkommer (IAS 17 

2013, p. 25). Det gäller dock inte för de variabla avgifter som är baserade på ett befintligt 

index vilka skall inkluderas vid beräkningen av leasingavgiften (IASB 2009, s. 71). I DP 

föreslås en inkludering av samtliga variabla avgifter (IASB 2009, s. 82). IASBs position i 

redovisningsfrågan förblev oförändrad i 2010 ED då de fortfarande ansåg att samtliga variabla 

avgifter skulle inkluderas (IASB 2010, s. 6). I 2013 ED benämns variabla avgifter som 

variabla leasingavgifter. IASB föreslår i 2013 ED att leasetagaren skall inkludera de variabla 

leasingavgifterna som, i dess substans, är fasta samt de som är beroende av räntor eller index 

(IASB 2013, s. 10). 

3.4.5 Presentation av leasingavtal  

 

I IAS 17 skall leasetagaren redovisa de finansiella leasingavtalen som en tillgång respektive 

skuld på balansräkningen (IAS 17 2013, p. 20). IASB bestämde i DP att inte kräva en separat 

                                                 
2
Den marginella låneräntan representerar den räntesats som leasetagaren för ett motsvarande leasingavtal skulle 

ha betalat. Om denna inte går att beräkna skall leasetagaren istället se till den ränta som denne skulle ha betalt 

vid ett lån som hade tagits för en likvärdig säkerhet och period (IAS 17, p. 4).   
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presentation av leasetagarens skyldighet på balansräkningen (IASB 2009, s. 84). I 2010 ED 

föreslog IASB att leasetagaren skall presentera leasingavgiften separat från övriga finansiella 

skulderna (IASB 2010, s. 22). IASB ändrade sin position i 2013 ED då de ansåg att 

leasetagaren skulle ha valmöjligheten att presentera leasingavtalet separat på balansräkningen 

alternativt i noterna (IASB 2013, ss. 22-23). 

3.5 IASBs normgivningsprocess 
 

De projekt som IASB väljer att inleda är områden som de anser kan förbättra jämförbarheten 

mellan de finansiella rapporterna. Andra kriterier för att inleda ett nytt projekt är om de 

finansiella rapporterna anses förbättras som beslutsunderlag alternativt ge upphov till 

kostnadsfördelar för användare (IFRSF 2013, s. 20). Processen för att skapa nya standarder 

kräver en viss transparens där olika aktörers intressen beaktas. IASB kan därmed få en ökad 

förståelse för alternativa redovisningsmetoder samt konsekvenserna av dessa för de olika 

intressenterna (IFRSF 2013, ss. 5-8). Processen för hur IASB skall uppföra en standard följer 

en viss ordning som delas in i tre faser: undersökningsfasen, standardfasen och revisionsfasen 

(IFRSF 2014, s. 3). 

 
Figur 3.1 IASBs normgivningsprocess (IFRSF 2014, s. 3)  

3.5.1 Undersökningsfasen 
 

Den inledande fasen innebär att IASB skall identifiera ett problematiskt område i nuvarande 

redovisningsstandarder. Vid det skedet avgör IASB om det krävs en helt ny standard eller om 

de enbart behöver justera existerande standard (IFRSF 2013, s. 22). Innan ett projekt inleds 

överväger IASB vilka fördelar som kan uppnås genom det specifika projektet sett till 

användarnas behov. Samtidigt beaktas även de kostnader som uppstår vid framställandet av 

den finansiella rapporten. Vid frågan om projektet uppmärksammar de behov som användarna 

har beaktar IASB bland annat eventuella brister i nuvarande rapportering och projektets 

relevans (IFRSF 2013, s. 25). Ytterligare ett beslut som skall fattas är om projektet enbart 

skall utföras av IASB eller i samarbete med andra normgivande organ (IFRSe u.å.).  

 

Då IASB har beslutat att inleda ett projekt brukar de vanligtvis publicera ett DP som syftar till 

att belysa problematiken kring området samt förslag till eventuella lösningar. Ett flertal frågor 

lyfts fram i DP för att ge intressenter möjlighet att uttrycka sina åsikter i form av remissvar. 

Redovisningsstandarders kvalité anses öka då aktörer konsulteras vilket bland annat äger rum 

genom möjligheten att publicera ett remissvar. Om intressenterna exempelvis anser att 

normgivarna har misslyckats med att förbättra de finansiella rapporterna kan de uttrycka en 

sådan åsikt genom remissvaren. Remissvaren ligger delvis till grund för hur IASB fortsätter 

sitt arbete. Publikationen av DP är dock inte obligatorisk utan ses som en möjlighet för IASB 

att på ett tidigt stadium få en uppfattning om intressenters åsikter. DP publiceras på IASBs 

hemsida och är öppen för allmänhetens kommentarer i minst 120 dagar (IFRSF 2013, ss. 15-

25).  
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3.5.2 Standardfasen  
 

I standardfasen publiceras ett första utkast, ED (IFRSF 2014, s. 3), av förslaget till 

förändringar i aktuell standard alternativt ett förslag till en ny redovisningsstandard. Likt DP 

publiceras även detta förslag offentligt för att ge intressenter möjlighet att uttrycka sina åsikter 

om det framförda förslaget. Den största skillnaden mellan ED och en utfärdad standard är att 

bakgrunden för de slutsatser som IASB har tagit är utskrivna för att förklara motiven bakom 

förslaget (IFRSF 2013, s. 28).  

 

För att utveckla ED anordnas även publika möten där de huvudsakliga problemen diskuteras. 

Arbetet inleds med att IASB diskuterar sådant som undersökningar och remissvaren berört 

likväl som förslag från exempelvis SAC. Efter insamlingen av remissvar granskar IASB dessa 

för en sammanställning som syftar till att ge en övergripande bild av intressenternas åsikter. 

Somliga förslag kräver en reviderad publikation i form av ett nytt ED vilket exempelvis sker 

om nya frågor som inte tidigare har berörts framkommit i remissvaren (IFRSF 2013, ss. 28-

31). Därefter granskas intressenternas åsikter och förslag för att slutligen leda till utfärdandet 

av en ny redovisningsstandard (IFRSf, u.å.).  

3.5.3 Revisionsfasen 
 

Efter att en redovisningsstandard har utfärdats påbörjas revisionsfasen där IASB anordnar 

regelbundna möten för intressenter. Något som sker för att kunna uppskatta effekterna av den 

förändrade standarden. I somliga fall krävas det justeringar i den nya standarden. Genom att 

bedöma konsekvenserna för intressenter såsom investerare, revisorer eller utgivare kan 

kvalitén av den utgivna standarden öka. De frågor som berörs är framför allt de som varit 

mest omtvistade under normgivningsprocessen men även frågor som kommit upp i efterhand 

(IFRSF 2013, ss. 35-36).  

 
 
Figur 3.2 IASBs normgivningsprocess (IFRSF 2012, s. 3)  
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3.6 Begreppet makt  
 

Makt kan beskrivas som ett viktigt socialt fenomen (Dahl 1957, s. 201). De mest frekvent 

använda synonymerna för makt som ord är enligt Wrong (1995, ss. 1-6) talang, kapacitet eller 

förmåga. En ofta använd definition av makt är påverkan eller kapaciteten att kontrollera 

andra. Makt betraktas då som den avsedda påverkan. Som Lukes (2005, s. 30) noterar ”Den 

absolut grundläggande gemensamma kärnan till, eller primitiva begrepp som ligger bakom, 

allt tal om makt är föreställningen att A på något sätt påverkar B”.  Dahl (1957, s. 202) 

beskriver makt som en relation medan Parsons (1963, s. 236) menar att makt, likt pengar, är 

ett cirkulerande medium som verkar inom det politiska systemet. Makt kan beskrivas som att 

en person, aktören, har makt över en annan, respondenten, om aktören kan förmå 

respondenten att göra något som denne annars inte skulle ha gjort (Dahl 1957, ss. 202-203). 

Wrong (1995, s. 22) påpekar dock att makt är kapaciteten att uppnå de avsedda effekterna 

vilket drar linjen vid att endast de effekter som är avsedda betraktas som ha makt över en 

annan person. Ytterligare en definition av makt ges av Parsons (1963, s. 237) som beskriver 

makt som att, med en generaliserad förmåga, säkerställa att ett åtagande som är bindande 

fullgörs. Han menar att denna generaliserade förmåga är nödvändig för att den kapacitet som 

aktören har för att säkerställa samtycke skall kunna definieras som makt. En enskild påföljd är 

därför inte tillräcklig för att kunna benämna denna kapacitet är makt.  

 

Bachrach och Baratz (1963, s. 633) menar att makt är relativt och för att en maktrelation skall 

kunna sägas existera måste det finnas delade meningar mellan personer alternativt mellan 

grupper. Vidare registreras relationen endast om den ena parten viker sig för den andre 

partens önskemål och om den ena parten kan hota med eventuella sanktioner. Det sistnämnda 

sägs vara vad som särskiljer termen makt från påverkan. Likt Bachrach och Baratz (1963, s. 

633) beskriver Dahl, som bedöms vara en pluralist (Lukes 2005, s. 15), förutsättningar som 

anses nödvändiga för att en maktrelation skall sägas existera. Utöver vad som nämnts tidigare, 

att aktören lyckas förmå respondenten till att göra något denne annars inte skulle ha gjort, 

beskrivs en fördröjning samt ett samband mellan aktören och respondenten som 

förutsättningar för denna relation. Fördröjning syftar till ett visst tidsspann mellan handling 

och respons (Dahl 1957, s. 204).  

 

En aktörs makt utgörs av de resurser som denne kan använda för att påverka beteendet hos 

respondenten där medel som kan utnyttjas kan bestå av hot eller löften (Dahl 1957, s. 203). 

Makt kan te sig i olika former varav följande av Wrong (1995, s. 22) beskrivs som auktoritet, 

manipulation, övertalning samt tvång. Existensen av dessa former av makt, med undantag för 

auktoritet, beror dock på det faktiska utövandet av dem. Dahl (1957, ss. 201-206) menar att en 

jämförelse av den makt som aktörer erhåller inte uppnås genom att studera de resurser och 

medel som aktörerna använder sig av. Det är uppenbart att vissa personer har mer makt än 

andra men för att en jämförelse skall kunna ske mellan flera aktörers makt måste de responser 

som aktörerna är kapabla att ge upphov till studeras.  

 

Bachrach och Baratz (1962, s. 952) menar att en studie av makt måste innefatta en 

undersökning av både de beslut som har skett men också av vad som benämns som ”icke 

beslutsfattande”. Det räcker inte med att se till vilka som har deltagit i den beslutsfattande 

processen för att identifiera vilken påverkan deltagarna har haft utan även det som det inte 

beslutas om måste beaktas. Det följer av att makt också kan utövas när en part arbetar för att 

minska omfattningen av vad som berörs i den beslutsfattande processen (Bacharach & Baratz 

1962, s. 948). Ett liknande resonemang förs av Wrong (1995, s. 17) som menar att det kan 

vara missledande att endast betrakta utövandet av makt sett till beslutsfattande utan att ta 



 

- 20 - 

hänsyn till den makt att bestämma som beslutsfattaren innehar. Genom att påverka den ”icke 

beslutande delen” möjliggör denna part att endast frågor som för denna är harmlösa, övervägs 

publikt (Bacharach & Baratz 1962, s. 948). Följaktligen skall makt studeras genom att först 

identifiera vilka som har påverkat genom att begränsa omfattningen för vad som berörs för att 

därefter analysera deltagandet i konkreta frågor i beslutsfattandet. Det sistnämnda kan sägas 

vara det pluralistiska tillvägagångssättet (Bacharach & Baratz 1962, s. 952).  

3.7 Den pluralistiska synen på begreppet makt 

 

Den pluralistiska synen på makt definierar begreppet som att en aktör har makten över en 

annan part om aktören kan förmå denne att göra något i motsatt till dess preferenser (Lukes 

2005, ss. 15-30). Synsättet kan användas för ett operationalisera begreppet politisk makt 

(McLeay, Ordelheide & Young 2000, s. 86). Redovisningsstandarder betraktas här som 

resultatet av den politiska processen där standarderna formas av intressentgruppernas krav 

(Rahman, Wee NG & Tower 1994, s. 100). Ramverket innebär en analys av deltagandet i 

konkreta frågor i den beslutsfattande processen och kan beskrivas enligt följande: valet av ett 

beslut som anses vara viktigt, att identifiera de som varit delaktiga i processen samt att 

slutligen beakta utkomsten (Bacharach & Baratz 1962, ss. 948-952). Genom att fokusera på 

de faktiska besluten som har tagits kan utövandet av makt härledas. Det följer av att en 

identifikation kan ske av de parter vars förslag antogs respektive avslogs (Dahl 1961 se Hope 

& Gray 1982, s. 543). Lukes (2005, ss. 15-30) endimensionella syn på makt benämns som det 

pluralistiska synsättet. Enligt perspektivet skall det finnas en konflikt som kan observeras i 

den beslutsfattande processen. Nyckelfrågor skall identifieras för vilka det finns en 

intressekonflikt. Intressena betraktas som de preferenser som uttrycks genom att delta i 

processen (Lukes 2005, ss. 15-19). Genom att se till utfallen i de specifika frågorna kan en 

identifikation ske av de parter som har varit dominerande i processen (Polsby 1963 se Hope & 

Gray 1982, s. 534).  

 

Makt kan även studeras genom att tillämpa det eklistiska synsättet. Eklisterna intresserar sig 

för frågan om vem som bestämmer medan pluralisterna frågar sig om någon har makt 

(Bacharach & Baratz 1962, s. 952). Den pluralistiska synen på makt tillämpar en bredare syn 

av maktens distribution där inflytandet bedöms finnas både mellan grupper och inom de 

specifika grupperna. Det kan jämföras med en snävare distribution av makt vilket beskrivs av 

det elitiska synsättet. Enligt detta är det möjligt att identifiera viktiga deltagare som har mer 

inflytande än andra (Fogarty, Hussein & Ketz 1994, s. 32). Den pluralitiska synen på makt är 

att det inte finns en enskild grupp som innehar all makt. Fördelningen påvisar att olika 

grupper har makt i olika frågor (Lukes 2005, s. 5). Inom den pluralistiska modellen 

uppenbarar sig makt endast genom att delta i den beslutsfattande processen medan den 

eklistiska modellen ser till källan av makt vilken är koncentrerad (McLeay & Merkil 2005, s. 

329).  

3.8 Makt inom redovisningen och IASB 
 

Att den process som äger rum vid utformningen av en ny redovisningsstandard är politisk 

tycks vara allmänt accepterat. Innebörden av att processen betraktas som politisk är att ett 

flertal parter påverkar och formar utvecklingen av redovisningsstandarder (Power 2005, s. 

376). Politik definieras vanligen som själva processen av att styra en aktivitet eller enhet 

alternativt att marknadsföra sitt egenintresse med hjälp av manipulation och till skada för 

andra. Genom att följa ett sådant resonemang kan IASB betraktas som en politisk institution 

då det normgivande organets beslut kommer för somliga leda till mer fördelar än för andra 
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(Miller, Redding & Bahnson 1998, ss. 27-28). Enligt Zeff (2002, s. 43) kan politiken inom 

redovisningen leda till skada för användarna till följd av det egenintresse som finns i andra 

parters yrkanden. Redovisningen, som en internationell eller nationell institution, kan sägas 

formas av politiken. De aktiviteter som intresserade parter använder sig av för att påverka 

utformningen av redovisningsstandarder, sett till vad som är mest fördelaktigt för dem, kan 

sägas tillhöra politiken av redovisning (Ordelheide 2005, ss. 271-272). Således kan 

redovisningsstandarder, både utveckling och utfärdandet av dem, ses som en produkt av en 

den komplexa interaktion som äger rum mellan flera parter (Ginger & Arce 2012, s. 655).  

 

Den standardsättande processen gör det möjligt för interaktionen mellan parter att bedrivas 

genom formell lobbying (Giner & Arce 2012, s. 655). Sutton (1984, s. 81) beskriver lobbying 

som de aktiviteter intressentgrupper använder sig av för att påverka den politiska processen. 

Formerna för lobbying är flera varav en av dem benämns formellt inlämnande. Effekterna av 

vissa former av lobbying kan dock vara svåra att observera (Coombes & Stokes 1985, s. 34). 

Enligt Jorissen et al. (2012, s. 695) innefattar IASBs normgivningsprocess formella och 

informella metoder för konsultation. Utfärdandet av DP och ED som är öppna för allmänheten 

att kommentera ses som en formell metod medan möten tillsammans med IASBs medlemmar 

betraktas som informell. Det finns en risk i att frivilligt tillåta intressenter att delta i 

normgivningsprocessen då en viss intressentgrupp kan få övertaget över det normgivande 

organets överlägganden (Miller, Redding & Bahnson 1998, s. 177).  

 

Enligt Gerboth (1973, s. 479) bör den huvudsakliga oron i den beslutsfattande processen vara 

att uppnå en acceptans för processen som sådan, inte sanna redovisningsregler. Det är därför 

bestämmandet av hur reglerna skall utformas som bör vara den väsentliga frågan för 

standardsättarna. När redovisningsstandarder skall formuleras gör de parter, vilka berörs av 

standarden, sitt inflytande känt. Det kan ske genom ett försvar av de så kallade status quo eller 

genom att förändringar föreslås (Ordelheide 2005, ss. 271-272). Den standard som föreslås 

kan påverka intressentgrupperna olika vilket kan leda till att en konflikt uppstår mellan 

grupperna (Hussein & Ketz 1991, s. 65). Vidare kan olika grupper ha olika intressen. Om 

dessa intressen i sin tur leder till att grupperna kräver olika policys har det normgivande 

organet en omöjlig uppgift framför sig i att försöka tillfredsställa alla (Solomons 1983, s. 

112). En lösning på konflikten kan ses som det största hindret för det normgivande organet 

(Gerboth 1973, s. 479).  

 

Redovisningsstandarder och dess regleringar påverkas av styrkan hos intressentgruppernas 

krav men också för att tillgodose standardsättarnas behov (Rahman, Wee NG & Tower 1994, 

s. 100). Som Solomons (1983, s. 112) påpekar kan det dock vara närmast omöjligt för 

standardsättarna att tillfredsställa samtliga intressenter. Konsekvenserna av att en viss grupp 

av intressenter ständigt ignoreras eller att hänsyn inte tas till majoritetens åsikt är ett minskat 

stöd för normgivningsprocessen samt acceptansen för redovisningsstandarderna (Coombes & 

Stokes 1985, s. 32). Att endast beakta en specifik grupp, på bekostnad av andra gruppers 

intressen, strider mot att upprätthålla trovärdigheten bland samtliga (Fogarty 1992, s. 337). 

Acceptansen för IASBs redovisningsstandarder och organets överlevnad är beroende av deras 

publika ansvarighet vilken baseras på hur väl de uppnår sina mål (Giner & Arce 2012, s. 663).  

 

Kwok och Sharp (2005, s. 75) menar att normgivningsprocessen dels handlar om att välja 

mellan de åsikter som lyfts fram av deltagare med kolliderande intressen samt att finna den 

bästa lösningen. Eftersom IASB inbjuder till ett publikt deltagande (IFRSF 2013, ss. 23-25) 

kan intressentgrupper, genom utövandet av makt i normgivningsprocessen, se till att deras 

intressen beaktas (Kwok & Sharp 2005, s. 75). Fogarty, Hussein och Ketz (1994, s. 31) 
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framför att grupper kan samla makt över utfallen i processen genom att hota att dra tillbaka de 

resurser som de förser det normgivande organet med. Makt, sett till denna process, kan 

således ses som en del i en större process där tillförseln av belöningar för samtycke 

upprätthåller inflytandet över den andra parten. Intressentgrupperna kan sägas ha ett indirekt 

inflytande i normgivningsprocessen då de tillåts att framföra sina åsikter (Kwok & Sharp 

2005, s. 76). För att få klarhet över den makt parter kan inneha i den standardsättande 

processen kan en pluralistisk syn på makt tillämpas (Giner & Arce 2012, s. 661; Hope & Gray 

1982, s. 536; McLeay, Ordelheide & Young 2000, s. 86), enligt vilken intressentgruppernas 

makt kan bedömas genom att se till de som har lyckats gentemot dem som inte har det. 

Framgångsrik lobbying ses enligt denna syn som de förslag som faktiskt vidtas medan de 

förslag som tillbakavisas bedöms som misslyckade försök. Den intressentgrupp som har störst 

inflytande är således den grupp med störst proportion av lyckade förslag (McLeay, Ordelheide 

& Young 2000, s. 86). Inflytandet kan identifieras genom att se till majoriteten av en grupps 

preferenser (Kwok & Sharps 2005, s. 94).   

 

Intressenters makt i normgivningsprocessen har analyserats genom att se till det normgivande 

organets beteende och de åsikter som intressenterna gör gällande. Intressentgruppernas 

påverkan på det normgivande organet kan bedömas genom att se till formella lobbying och 

utkomsten av specifika frågor i normgivningsprocessen (Giner & Arce 2012, s. 665; Kwok & 

Sharp 2005, s. 80). Hope och Gray (1982 s. 540) menar att om makten som intressenterna 

innehar skall kunna bestämmas, är det nödvändigt att se till deras åsikter och ställa dem i 

relation till de förändringar som har skett i organets uttalanden. Det är förenligt med Debnams 

(1984 se Kwok & Sharp 2005, s. 78) åsikt om att utgångspunkten för att kunna påvisa makt 

skall vara att identifiera utfallen. Utfallen kan beskrivas som effekterna och besluten i 

normgivningsprocessen (Kwok & Sharp 2005, s. 78).  

 
Figur 3.3 Maktmodell av IASBs föregångare IASCs normgivningsprocess (Kwok & Sharp 2005, 79) 

 

Kwok och Sharp (2005, ss. 78-79) presenterar ovanstående modell för att beskriva 

makten i IASBs föregångare IASCs normgivningsprocess. Inflytande kan utövas både 

direkt och indirekt varpå intressentgrupperna användare, företag, revisorer och 

regulatorer har identifieras ha ett indirekt inflytande i normgivningsprocessen. 

Intressenterna har ett indirekt inflytande då de, till skillnad från organets medlemmar, 

inte kan rösta för en specifik standard men kan framföra sin åsikt om den (Kwok & 
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Sharp 2005, s. 76). Sanktioner och övertalning är de former av makt som beaktas i 

modellen. Övertalningen består av de argument som intressenten använder sig av för att 

uppnå sin önskan. Med det sagt verkar makt här genom de argument som används. 

Sanktioner i sin tur kan betraktas som hotet att sluta använda det normgivande organets 

redovisningsstandarder och kan identifieras genom att se till förekomsten av ord som 

hot och tvång (Kwok & Sharp 2005, ss. 77-81). Den omarbetade modellen som 

tillämpas för denna studie innefattar inte sanktioner eller övertalning. Det följer av att de 

responser som parter är kapabla att ge upphov måste studeras för att en jämförelse av 

deras respektive makt skall kunna ske (Dahl 1957, s. 206). 

 

 
Figur 3.4 Vår anpassade maktmodell av IASBs normgivningsprocess 

3.9 Normgivningsprocessens intressenter 

 

Redovisningsstandarder påverkas av att olika intressentgrupper har olika incitament för att 

påverka standarderna (Jorissen, Lybaert & Van de Poel 2006, s. 3). Grupper som påverkas av 

redovisningsstandarderna kommer försöka få normgivarna att utforma standarden efter vad 

som är mest förmånligt för dem (Sutton 1984, s. 81). De intressentgrupper som har 

identifierats påverkas av redovisningsstandardernas utformning är användarna av de 

finansiella rapporterna, företagen som framställer rapporterna samt revisionsbranschen (Cyert 

& Ijiri 1974, ss. 29-42). På senare tid har även regulatorer adderats som en intressentgrupp 

(Kwok & Sharp 2005, s. 76). Intressentgruppen som besvarar flest av IASBs förslag genom 

remissvar anses vara gruppen företag, följt av revisionsbranschen, regulatorer och användare. 

(Jorissen et al. 2012, ss. 709-710). Intressenter deltar i normgivningsprocessen om de anser att 

de vinner på att göra det, närmare bestämt om fördelarna överväger nackdelarna. De 

intressenter som påverkas mest negativt av en standard tenderar att vara de som deltar i 

normgivningsprocessen (Sutton 1984, s. 85). 
 

Ett flertal studier har undersökt intressentgruppernas inflytande i normgivningsprocessen men 

påvisar inget entydigt resultat. Det finns exempelvis de studier där författarna framför att 

ingen specifik intressegrupp kan urskiljas ha mest inflytande i normgivningsprocessen 

(Coombes & Stokes 1985, s. 41; Giner & Arce 2012, s. 677). Samtidigt finns det studier där 
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enskilda intressentgrupper lyfts fram som den grupp med signifikant inflytande i processen, 

såsom användare (Saemann 1999, s. 19), revisionsbranschen (Haring 1979, s. 515; Nölke & 

Perry 2007, s. 14), företag (Cortese, Irvine & Kaidonisa 2010, ss. 82-83; Kwok & Sharp 2005, 

ss. 93-94) och regulatorer (Georgiou 2010, s. 114).  

3.9.1 Företag 
 

Företag är den intressentgrupp som framställer de finansiella rapporterna samt är de vars 

ekonomiska ställning de finansiella rapporterna rapporterar om. Företagens deltagande är 

nödvändigt för att få trovärdiga finansiella rapporter även om självbedömningen påverkar 

strukturen av rapporterna (Cyert & Ijiri 1974, s. 29). Företagen uppskattar ofta en flexibel 

användning av rapporterna jämfört med andra intressentgrupper, då de vill kunna kontrollera 

vad som skall redovisas om företaget externt (Kwok & Sharp 2005, s. 84). Syftet med de 

finansiella rapporterna anses dock vara att företagsledningen skall agera utifrån ett 

investerarperspektiv (Watts & Zimmerman 1978, s. 113). 

 

Motiven för att företag skall delta i normgivningsprocessen betraktas framför allt vara baserat 

på ekonomiska skäl. Då företag har en stor förmögenhet och få inkomster från olika ställen 

anses de mer sårbara än exempelvis användare, vilket bidrar till att de i högre mån deltar i 

normgivningsprocessen (Sutton 1984, ss. 85-86). En ytterligare anledning till att påverka 

redovisningsstandarden anses grunda sig i ledningens egennytta. Om standarden exempelvis 

påverkar företagens kassaflöde eller inkomsttaxering (Watts & Zimmerman 1978, s. 114) kan 

det vara en anledning att försöka påverka normgivningsprocessen (Durocher, Fortin & Côté 

2007, s. 31).  I IASBs normgivningsprocess har reaktionen från denna intressentgrupp bedöms 

som större när standardförslagen berör redovisningsfrågor som kommer att få en inverkan på 

deras redovisade vinst (Jorissen et al. 2012, s. 696). Vissa större företag är även bidragsgivare 

till IASB vilket påverkar deras inflytande i processen (Cortese, Irvine, & Kaidonisa 2010, s. 

83). Det har bedömts att 71 procent av IASBs finansierade medel består av donationer från 

företag (Larson & Kenney 2011, s. 8). 

3.9.2 Revisionsbranschen 
 

Redovisare, revisorer samt de system som influerar deras aktiviteter utgör den grupp som 

benämns som revisionsbranschen. Syftet med revisionsbolag är att öka trovärdigheten av de 

finansiella rapporterna (Cyert & Ijiri 1974, s. 29). Revisionsbolagen anses ha flera motiv för 

att delta i normgivningsprocessen. En av anledningarna som har identifierats är för att öka 

deras inkomster genom att tjäna pengar på deras revisionstjänster (Puro 1984, s. 625). 

Revisionsbolagen bedöms vara för komplexa regler som leder till ökade revisionskostnader 

(Jorissen, Lybaert & Van de Poel 2006, s. 30). En annan anledning att påverka 

redovisningsstandarderna tros vara de överträdelsekostnader som kan uppkomma hos 

revisionsbyråernas klienter till följd av överträdelser. Om en standard anses bidra till höga 

överträdelsekostnader är revisionsbolag mindre benägna att stödja en sådan standard (Deegan, 

Morris & Stokes 1990, s. 263). Det är således kopplat till den risk som revisionsbolagen tar 

(Jorissen, Lybaert & Van de Poel 2006, s. 9). Ett tredje skäl för revisionsbolag att påverka 

normgivningsprocessen grundar sig i de kunder som byråerna har. Då revisionsbolagens 

kunder utgörs av företag, innebär det att revisionsbolagens välfärd påverkas av företagens 

framgångar. Större företag innebär exempelvis högre intäkter för revisionsbolagen. 

Revisionsbolagen bedöms följaktligen stödja de redovisningsstandarder som gynnar deras 

kunder, antingen deras största kunder eller majoriteten av dem (Puro 1984, ss. 625-626).  
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Revisionsbranschen domineras av fyra internationella revisionsbolag som tillsammans kallas 

The Big 4. De fyra revisionsbolagen består av Deliotte Touche Tohmatsu, Ernst & Young, 

KPMG och PriceWaterhouseCoopers (Ferguson & Scott 2014, s. 58). De uppges samarbeta 

med IASB genom att bidra med finansiella, tekniska och personliga resurser. De ska även 

fylla en samverkansfunktion mellan IASB och företag (Cortese, Irvine, & Kaidonisa 2010, s. 

83). Inflytandet kan även påvisas genom att The Big 4 besvarar i princip allt som IASB 

publicerar (Jorissen, Lybaert & Van de Poel 2006, s. 24). År 2008 uppgick 

revisionsbranschens finansiella bidrag till 4 procent av de donationer som inkom till IASB. 

Således utgjorde intressentgruppen IASBs minsta bidragsgivaren (Larson & Kenney 2011, s. 

8).  

3.9.3 Regulatorer 
 

Regulatorer har under senare tid blivit en viktig intressentgrupp i IASBs 

normgivningsprocess. Det följer av att IASB är ett privat organ som inte innehar en tvingande 

makt. De är därmed beroende av regulatorer som beslutar om användandet av det 

normgivande organets redovisningsstandarder på nationell nivå (Jorissen, Lybaert & Van de 

Poel 2006, s. 3). De nationella standardsättarnas motiv att påverka normgivningsprocessen 

kan härledas till politiska, ekonomiska och sociala faktorer samt för att deras legitimitet skall 

upprätthållas (Giner & Arce 2012, s. 662). Genom sitt deltagande i normgivningsprocessen 

försöker de nationella standardsättarna anpassa IASBs standarder i riktning gentemot deras 

egna regelverk (Donnelly 2007, ss. 120-123).  IASB uppges fasa över att stora regulatorer 

skall sluta använda sig av deras standarder och bedöms därmed beakta regulatorernas 

intressen (Kwok & Sharp 2005, s. 94).  

 

Sedan år 2005 skall alla börsnoterade företag inom EU använda IFRS (Kommissionens 

Förordning (EG) nr 1606/2002EG, EGT L 243, 11.9.2002, ss. 1-4). Innan en standard blir 

bindande måste den godkännas av den Europeiska Kommissionen (Nölke & Perry 2007, s. 

13) och i vissa fall också modifieras innan den implementeras. Det innebär att IASB inte helt 

och hållet kan betraktas som ett oberoende organ (Nölke & Perry 2007, s. 1). Efter den 

globala finanskrisen tros även politiker ha tagit ytterligare del i normgivningsprocessen vilket 

har skett på andra intressenters bekostnad (Botzem 2008 se Bengtsson 2011, s. 577). Det 

beror på att regulatorer, såsom EU, anser att den ekonomiska stabiliteten måste prioriteras 

framför IASBs självständighet. EU har således fått större inflytande i IASBs 

normgivningsprocesses (Bengtsson 2011, s. 567-578). En ytterligare anledning för europeiska 

regulatorer att försöka påverka normgivningsprocessen är att försöka balansera inflytandet 

mellan IASB och de amerikanska normgivarna (Donnelly 2007, ss. 120-123). Vidare består 

10 procent av det normgivande organets finansiella medel av medel inkomna från regulatorer 

(Larson & Kenney 2011, s. 8). 

3.9.4 Användare 
 

Användarna av de finansiella rapporterna bedöms framför allt utgöras av investerare och 

kreditgivare, men även finansiella analytiker, myndigheter och allmänheten. Informationen 

som användarna söker utifrån de finansiella rapporterna är sådan information som kan 

användas för att fatta beslut (Cyert & Ijiri 1974, ss. 29-30). Det är svårt att finna ett 

redovisningssätt som maximerar respektive användares informationsbehov då 

användargruppen är en heterogen intressentgrupp där användare har varierande intressen 

(Eierle & Schultze 2013, s. 162).  
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Den främsta fördelen för denna intressentgrupp att delta i normgivningsprocessen anses vara 

för att uppnå redovisningsstandarder som resulterar i att de finansiella rapporterna 

tillhandahåller användbar information. Intressentgruppens bidrag till normgivningsprocessen 

bedöms som minimal (Durocher, Fortin & Côté 2007, ss. 30-55). Användarnas bidrag anses 

dock öka när redovisningsfrågor avseende den information som skall presenteras i de 

finansiella rapporterna berörs (Jorissen et al 2012, s. 696). Användargruppens intäktskällor 

sägs ofta ha en större spridning vilket innebär att effekterna av en ny standard inte blir lika 

påtaglig för denna grupp som för företag vilka oftast har färre intäktskällor (Sutton 1984, ss. 

85-86). 

 

Användarna sägs även uppleva att deras åsikter inte kommer att påverka utfallet av en 

standard och avstår då från att försöka påverka normgivningsprocessen. Andra skäl som 

identifierats är att användarna anser att de saknar kunskap, tid, resurser och intresse att delta i 

processen (Durocher, Fortin & Côté 2007, ss. 31-32). Somliga användare betraktar också 

intressentgruppen revisionsbranschen som att ha den faktiska rollen och uppgiften att utforma 

redovisningsstandarder (Durocher, Fortin & Côté 2007, s. 53). I de fall då användarna väljer 

att försöka påverka normgivningsprocessen sker detta ofta genom andra metoder än för övriga 

intressentgrupper (Georgiou 2010, s. 115). Användarna uppges även utgöra IASBs näst 

största finansiär då de står för 15 procent av organets finansierade medel (Larson & Kenney 

2011, s. 8). 
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4 Empiri och analys 

4.1 Inledning 

I detta kapitel presenteras uppsatsens empiriska resultat i syfte att påvisa intressenternas 

ställningstagande i förhållande till IASBs position i det efterföljande dokumentet. En 

redogörelse sker först för det resultat som framkommit från DP till 2010 ED vilket följs av en 

analys. Därefter presenteras resultatet från 2010 ED till 2013 ED som även det följs av en 

analys. En sammanfattande analys över intressenternas makt presenteras därefter. 

Avslutningsvis analyseras också studiens resultat i förhållande till den maktmodell som 

tidigare presenterats i uppsatsen. Vi har valt att presentera empiri och analys i samma kapitel 

för att underlätta för läsaren.   

4.2 Resultat från DP till 2010 ED 

 

Tabellerna 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 samt 4.5 presenterar respondenternas preferenser för de 

redovisningsfrågor som ställdes i DP, vilka har kodats gentemot utfallet i form av 2010 ED 

för att kunna bestämma intressentgruppernas inflytande över standardförslaget. Tabellerna 

presenterar respektive intressentgrupps inställning i frågorna i syfte att kunna utläsa om IASB 

har beaktat en specifik intressentgrupp när de har utarbetat det efterföljande dokumentet.  

4.2.1 Kortfristiga leasingavtal 

 

En fråga som ställdes i DP var om den nya leasingstandarden skall exkludera kortfristiga 

leasingavtal (IASB 2009, s. 22). Till följd av att IASB i 2010 ED har inkluderat kortfristiga 

leasingavtal har de respondenter som förespråkat en inkludering kodats som ”stämmer 

överens med utfallet”. De respondenter vars ställningstagande inte matchade utfallet i 2010 

ED har kodats som ”stämmer ej överens med utfallet”.  

 

 Företag Revision Regulatorer Användare Totalt 

Stämmer ej överens med 
utfallet (%) 

81 
(43,1) 

3 
(10,3) 

6 
(22,2) 

1 
(20) 

91 
(36,5) 

Neutral (%) 82 
(43,6) 

3 
(10,3) 

5 
(18,5) 

1 
(20) 

91 
(36,5) 

Stämmer överens med 
utfallet (%) 

25 
(13,3) 

23 
(79,3) 

16 
(59,3) 

3 
(60) 

67 
(26,9) 

Totalt (%) 188 
(100) 

29 
(100) 

27 
(100) 

5 
(100) 

249 
(100) 

Tabell 4.1 Intressentgruppernas ställningstagande, 2010 ED – Kortfristiga leasingavtal 

 

Av de 249 undersökta remissvaren var det 67 stycken som ansåg att kortfristiga leasingavtal 

skulle inkluderas i leasingstandarden och var därmed positiva till utfallet i 2010 ED. Antalet 

respondenter vars åsikt inte stämde överens med utfallet uppgick till 91 stycken.  Ett lika stort 

antal respondenter var neutrala i frågan. Majoriteten av respondenterna inom 

intressentgrupperna revisionsbranschen, regulatorer och användare var positiva till utfallet i 

2010 ED och ansåg således att kortfristiga leasingavtal skall inkluderas i leasingstandarden. 

Av dessa intressentgrupper var revisionsbranschen den grupp som var mest positiv till utfallet 

med 79,3 procent, följt av användare med 60 procent samt regulatorer med 59,3 procent. Ett 

sådant resultat står i kontrast till intressentgruppen företags preferenser då enbart 13,3 procent 

var för utfallet i 2010 ED. 
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4.2.2 Diskonteringsränta 

 

I DP ställde IASB frågan till respondenterna om de ansåg att leasetagaren skall använda den 

marginella inlåningsräntan som diskonteringsränta (IASB 2009, s. 37). För 2010 ED föreslår 

IASB istället att leasetagaren skall kunna välja att använda den marginella inlåningsränta eller 

den implicita räntan (IASB 2010, s. 19). Följaktligen har de respondenter som förespråkat 

valmöjligheten mellan dessa två diskonteringsräntor kodats som ”stämmer överens med 

utfallet” i 2010 ED. Även de respondenter som ansåg att någon av de båda 

diskonteringsräntorna skulle användas först och att företaget, om räntan inte gick att 

bestämma, skulle använda den andra har kodats som positiva till utfallet. De respondenter 

som ansåg att endast en av diskonteringsräntorna skulle användas samt de respondenter som 

föreslog något annat som inte överensstämde med utfallet, har kodats som att deras åsikter 

inte stämmer överens med utfallet i 2010 ED.  

 

 Företag Revision Regulatorer Användare Totalt 

Stämmer ej överens med 
utfallet (%) 

66 
(35,1) 

18 
(62,1) 

13 
(48,1) 

1 
(20) 

98 
(39,4) 

Neutral (%) 90 
(47,9) 

1 
(3,4) 

4 
(14,8) 

3 
(60) 

98 
(39,4) 

Stämmer överens med 
utfallet (%) 

32 
(17) 

10 
(34,5) 

10 
(37) 

1 
(20) 

53 
(21,3) 

Totalt (%) 188 
(100) 

29 
(100) 

27 
(100) 

5 
(100) 

249 
(100) 

Tabell 4.2 Intressentgruppernas ställningstagande, 2010 ED – Diskonteringsränta 

 

För de 249 remissvar som har analyserats i studien var 53 stycken positiva till utfallet i 2010 

ED. En siffra som kan jämföras med antalet som var negativa till utfallet, 98 stycken, och 

antalet respondenter som var neutrala, 98 stycken. Den största andelen av respondenterna som 

var positiva var intressentgruppen regulatorer där 37 procent var positiva till utfallet i 2010 

ED. För intressentgrupperna: företag, revisionsbransch samt regulatorer, var andelen som var 

negativa till utfallet större än andelen positiva. Den intressentgrupp som var mest negativ till 

utfallet var revisionsbranschen med 62,1 procent följt av regulatorer med 48,1 procent. 

Företagen var den intressentgrupp som var minst positiv till utfallet men hade samtidigt en 

relativt liten andel som var negativa till utfallet. Det följer som en konsekvens av att 47,9 

procent var neutralt inställda till frågan. Liksom för företag var andelen neutrala användare 

hög, en andel som uppgick till 60 procent. Andelen positiva respektive negativa respondenter 

var lika stor med en andel på 20 procent.  

4.2.3 Leasingperiod 

I DP föreslog IASB att leasingavtalets leasingperiod skall bestämmas genom att se till avtalets 

mest troliga leasingperiod och där även möjlighet till förlängning av avtalet beaktas (DP, ss. 

55-56). I 2010 ED har leasingperioden omformulerats till att vara den leasingperiod som är 

mer trolig än inte att inträffa (IASB 2010, s. 39). Följaktligen har de respondenter som varit 

positiva till att leasingperioden skall vara den mest troliga kodats som positiva även till 

utfallet. En sådan bedömning har även skett för de respondenter som uttryckligen föreslog att 

IASB skulle omdefiniera formulering av leasingperiod till den leasingperiod som är mer trolig 

än inte att inträffa. De respondenter som har kodats negativa i förhållande till utfallet i 2010 

ED är exempelvis de som har förespråkat någon av de andra tillvägagångssätten som 

omnämnts i DP. Även respondenter som har förespråket den icke uppsägningsbara 

leasingperioden eller kontraktets leasingperiod har kodats negativa till utfallet. Det gäller 
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också för de respondenter som är av den åsikten att möjligheten att förlänga inte bör tas med 

vid beräkningen av avtalets leasingperiod.  

 

 Företag Revision Regulatorer Användare Totalt 

Stämmer ej överens med 
utfallet (%) 

75  
(39,9) 

11 
 (37,9) 

12 
 (44,4) 

0  
(0) 

98  
(39,4) 

Neutral (%) 77  
(41) 

2  
(6,9) 

3  
(11,1) 

3  
(60) 

85  
(34,1) 

Stämmer överens med 
utfallet (%) 

36  
(19,1) 

16  
(55,2) 

12  
(44,4) 

2  
(40) 

66  
(26,5) 

Totalt (%) 188  
(100) 

29  
(100) 

27  
(100) 

5  
(100) 

249  
(100) 

Tabell 4.3 Intressentgruppernas ställningstagande, 2010 ED – Leasingperiod 
 

Av de 249 remissvar som ingick i studien var 66 stycken positiva till utfallet i 2010 ED. Fler 

respondenter var negativa till utfallet, 98 stycken, eller neutrala till utfallet, 85 stycken. Den 

intressentgrupp som var mest positiv till utfallet var revisionsbranschen med 55,2 procent. 

Inom samma grupp uppgick andelen respondenter med ett negativt ställningstagande till 37,9 

procent vilket också kan betraktas som en relativt hög andel. Vidare kan det tilläggas att 19,1 

procent av företagen var positiva till utfallet, vilket utgjorde ungefär hälften av de 39,9 

procent som var negativa till utfallet i 2010 ED. För intressentgruppen regulatorer var andelen 

positiva respondenter lika stor som andelen negativa gentemot utfallet i 2010 ED, 44,4 

procent. Ingen respondent inom gruppen användare var negativ till utfallet även om andelen 

neutrala uppgick till 60 procent. Således var 40 procent av användarna positiva till utfallet i 

2010 ED.  

4.2.4 Variabla avgifter 

 

För variabla avgifter framgår det i DP att leasetagarens skyldighet att betala en leasingavgift 

skall inkludera variabla avgifter (IASB 2009, s. 82). I 2010 ED har IASB inte ändrat sin 

position i redovisningsfrågan utan förespråkar fortfarande att samtliga variabla avgifter skall 

inkluderas (IASB 2010, s. 12). Som en konsekvens har de intressenter som varit positiva till 

att inkludera variabla avgifter utan eventuella begränsningar sett till dess natur och uppkomst 

kodats som ”stämmer överens med utfallet”. De intressenter som exempelvis har framfört att 

endast variabla avgifter som ligger utanför leasetagarens kontroll skall inkluderas eller de som 

ansett att variabla avgifter skall inkluderas först när händelsen som utlöser dem inträffar, har 

kodats som negativa i förhållande till utfallet.  

 
 Företag Revision Regulator Användare Totalt 

Stämmer ej överens 
med utfallet (%) 

79 
(42) 

5 
(17,2) 

7 
(25,9) 

1 
(20) 

92 
(36,9) 

Neutral (%) 84 
(44,7) 

4 
(13,8) 

1 
(3,7) 

3 
(60) 

92 
(36,9) 

Stämmer överens 
med utfallet (%) 

25 
(13,3) 

20 
(69) 

19 
(70,4) 

1 
(20) 

65 
(26,1) 

Totalt (%) 188 
(100) 

29 
(100) 

27 
(100) 

5 
(100) 

249 
(100) 

Tabell 4.4 Intressentgruppernas ställningstagande, 2010 ED – Variabla avgifter 

 

Antalet respondenter som var negativa respektive neutrala till utfallet i 2010 ED var lika 

många i sitt antal, 92 stycken. De respondenter som var positiva till utfallet uppgick till 65 
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stycken av de 249 remissvar som deltog i studien. Av de 65 stycken intressenter som var 

positiva till utfallet i 2010 ED representerades endast 13,3 procent av intressentgruppen 

företagen. En siffra som går att jämföra med den för revisionsbranschen där 69 procent var 

positiva och den för regulatorer som uppgår till 70,4 procent. Företag utgjorde den 

intressentgrupp med högst andel negativa respondenter, 42 procent. Majoriteten av 

respondenterna inom gruppen företag har dock kodats som neutrala i sitt ställningstagande, 

44,7 procent. För intressentgruppen användare har majoriteten bedömts vara neutrala i sitt 

ställningstagande, närmare bestämt 60 procent av respondenterna inom gruppen. Lika stor 

andel användare har bedömts vara positiva respektive negativa till utfallet, 20 procent. 

4.2.5 Presentation av leasetagarens skyldighet  

 

Presentationen avser hur leasingavtalet skall presenteras i företagets finansiella rapport. I DP 

berör IASB endast presentationen av leasetagaren skyldighet medan 2010 ED innefattar hela 

leasingavtalet. IASB preliminära åsikt i DP var att inte kräva en separat presentation av 

leasetagarens skyldighet på företagets balansräkning (IASB 2009, s. 84). Utfallet i 2010 ED 

innebar att leasetagarens skyldighet skall presenteras separat på balansräkningen (IASB 2010, 

s. 22). Följaktligen har de respondenter som förespråkat en separat presentation kodats som 

”stämmer överens med utfallet”. Även de som uttryckligen har angett att noter inte ger 

tillräckligt med information har kodats som positiva till utfallet i 2010 ED. De respondenter 

som har kodats negativa är de som har instämt med IASBs ställningstagande i DP. De som har 

framfört att standarden inte skall beröra hur leasetagarens skyldighet skall presenteras utan 

exempelvis hänvisat till materialitetsprincipen för ett sådant avgörande, har även de kodats 

som negativa.  

 

 Företag Revision Regulator Användare Totalt 

Stämmer ej överens 
med utfallet (%) 

47 
(25) 

17 
(58,6) 

12 
(44,4) 

1 
(20) 

77 
(30,9) 

Neutral (%) 98 
(52,1) 

2 
(6,9) 

3 
(11,1) 

2 
(40) 

105 
(42,2) 

Stämmer överens 
med utfallet (%) 

43 
(22,9) 

10 
(34,5) 

12 
(44,4) 

2 
(40) 

67 
(26,9) 

Totalt (%) 188 
(100) 

29 
(100) 

27 
(100) 

5 
(100) 

249 
(100) 

Tabell 4.5 Intressentgruppernas ställningstagande, 2010 ED – Presentation 

 

De respondenter som var positiva uppgick till 67 stycken vilket kan jämföras med de 77 

stycken som var negativa till utfallet i 2010 ED. Totalt sett uppgick de som var neutrala i 

redovisningsfrågan till 105 stycken. Den intressentgrupp som var mest positiv till utfallet var 

regulatorer där 44,4 procent var positiva. En lika stor andel regulatorer var negativa till 

utfallet. Följt av regulatorer var användare den intressentgrupp som var mest positiv till 

utfallet. Det följer av att 40 procent ansågs vilja ha en separat presentation på företagets 

balansräkning. För gruppen revisionsbranschen uppgick andelen positiva respondenter till 

34,5 procent. Majoriteten var dock negativa till utfallet då denna andel uppgick till 58,6 

procent. Sett till företag var hela 52,1 procent neutrala i sitt ställningstagande, därefter var 25 

procent negativa till utfallet.  
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4.3 Analys av intressenternas makt vid utformning av 2010 ED 

 

Nedan presenteras en sammanfattning av intressenternas preferenser i relation till utfallet i 

2010 ED. Det sker för att bedöma vilka intressentgrupper som har haft makt över det 

normgivande organet IASB vid utformningen av standardförslaget i 2010 ED. I tabell 4.10 

presenteras först den andel intressenter vars preferenser överensstämde med utfallet i 2010 

ED. De intressenter som uttryckte en preferenser som inte överensstämde med utfallet 

presenteras inom en parantes i tabellen. De intressentgrupper som bedöms ha haft makt i 

respektive redovisningsfråga presenteras i kolumnen ”Makt”.   

 
2010 ED Företag 

(EA1) 
Revision 

(EA2) 
Regulator 

(EA3) 
Användare 

(EA4) 
Totalt Makt 

Kortfristiga 
leasingavtal  

13,3 
(43,1) 

79,3 
(10,3) 

59,3 
(22,2) 

60 
(20) 

26,9 
(36,5) 

EA2, EA3, 
EA4 

Diskonteringsränta  17 
(35,1) 

34,5 
(62,1) 

37 
(48,1) 

20 
(20) 

21,3 
(39,4) 

 

Leasingperiod  19,1 
(39,9) 

55,2 
(37,9) 

44,4 
(44,4) 

40 
(0) 

26,5 
(39,9) 

EA2, EA4 

Variabla avgifter  13,3 
(42) 

69 
(17,2) 

70,4 
(25,9) 

20  
(20) 

26,1 
(36,9) 

 

Presentation  22,9 
(25) 

34,5 
(58,6) 

44,4 
(58,6) 

40 
(20) 

26,9 
(30,9) 

EA4 

Tabell 4.6 Intressentgruppernas makt vid utformningen av 2010 ED 

 

Vår analys som berör de inkomna remissvaren på DP tillhör den första delen av 

normgivningsprocessen, vilken benämns som undersökningsfasen (IFRSF 2014, s. 3). Således 

berör denna analys den tidiga fasen i IASBs normgivningsprocess. IASB har, vid 

utformningen av 2010 ED, inte rättat sig efter majoriteten av respondenternas preferenser.  

Det följer av att den totala andelen respondenter som har uttryckt en åsikt som inte 

överensstämmer med utfallet är högre än de som uttryckt en åsikt som överensstämmer med 

utfallet. Resultatet indikerar därför att IASB inte har rättat sig efter majoritetens preferenser 

uttryckta i remissvaren. För att besvara uppsatsens frågeställning om intressentgruppernas 

makt krävs därför en mer ingående analys av de enskilda intressentgruppernas preferenser i 

redovisningsfrågorna.   

 

För att besvara uppsatsens frågeställning har intressentgruppernas makt identifierats genom 

att bedöma vilka grupper som har uttryckt en åsikt som för vilken IASB antas ha beaktat vid 

utformningen av 2010 ED. Kwok och Sharp (2005, s. 94) har identifierat intressentgruppers 

inflytande i normgivningsprocessen genom att se till de grupper där majoriteten uttryckt en 

preferens som överensstämmer med utfallet. Enligt den pluralistiska synen är den 

intressentgrupp med störst makt den grupp med störst andel lyckade förslag (McLeay, 

Ordelheide & Young 2000, s. 86). Följaktligen är den intressentgrupp som bedöms som mest 

inflytelserik den grupp som har haft inflytande i flest antal redovisningsfrågor i IASBs 

utformning av 2010 ED.   

 

I tabell 4.10 framgår de enskilda intressentgruppernas makt enligt Kwok och Sharps (2005, s. 

94) sätt att synliggöra makt. Enligt den pluralistiska synen på makt, vilket utgör studiens 

utgångspunkt, definieras begreppet som att en aktör har makt över respondenten om denne 

kan förmå respondenten att göra något som den annars inte skulle ha gjort (Lukes 2005, ss. 

15-19). I teorin har även liknande definitioner av begreppet presenterats (Bachrach & Baratz 

(1963, s. 633; Dahl 1957, s. 204). Vi tolkar en sådan definition som att makt endast kan 
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identifieras för de redovisningsfrågor för vilka IASB ändrat sin position. De specifika 

redovisningsfrågor som analyseras i uppsatsen presenteras i avsnitt ”3.4 Presentation av 

redovisningsfrågor”. Av denna presentation framgår det att IASB, vid utformningen av 2010 

ED, har ändrat sin position i fyra av de fem redovisningsfrågorna. I redovisningsfrågan som 

berör variabla avgifter står IASB fast vid den åsikt som framfördes i DP, nämligen att 

samtliga variabla avgifter skall inkluderas (IASB 2009, s. 82; IASB 2010, s. 6). För denna 

redovisningsfråga har de flesta respondenterna inom revisionsbranschen och regulatorer 

uttryckt en preferens som överensstämmer med IASBs position i 2010 ED. Till följd av 

nämnd maktdefinition tolkar vi det som att revisionsbranschen och regulatorer inte har haft 

makt i denna redovisningsfråga. Således utgör redovisningsfrågan avseende variabla avgifter, 

tillsammans med den för diskonteringsränta, de redovisningsfrågor där ingen av 

intressentgrupperna kan sägas ha haft makt.  

 

Att ingen intressentgrupp bedöms ha haft makt för redovisningsfrågan avseende 

diskonteringsränta följer av att den pluralistiska synen anger att ett fokus skall ägnas åt att 

identifiera aktörer som uttryckt preferenser som antogs respektive avslogs (Dahl 1961 se 

Hope & Gray 1982, s. 534). De flesta av respondenterna inom intressentgrupperna företag, 

revisionsbranschen och regulatorer har, för denna redovisningsfråga, uttryckt en åsikt som 

inte överensstämde med IASBs position i 2010 ED. Följaktligen kan deras förslag inte sägas 

ha antagits av det normgivande organet. För intressentgruppen användare var andelen 

respondenter vars förslag antogs respektive avslogs densamma varpå IASB inte heller kan 

sägas ha beaktat denna grupp i sitt förslag om vilken diskonteringsränta som skall användas i 

2010 ED. 

 

Enligt Polsby (1963 se Hope & Gray 1982, s. 534) innebär den pluralistiska synen att ett 

fokus skall ägnas åt utfallen i enskilda frågor, för att synliggöra om det finns aktörer som kan 

sägas dominera den beslutsfattande processen. De preferenser som de flesta av användarna 

har uttryckt i remissvaren har också fått genomslag i 2010 ED. Exempelvis kan det utläsas för 

redovisningsfrågan avseende presentation av leasetagarens skyldighet. IASB bestämde i DP 

att inte kräva en separat presentation av denna skyldighet (IASB 2009, s. 84) men framförde 

sedan i 2010 ED att leasetagaren skall presentera skyldigheten separat (IASB 2010, s. 22). De 

flesta av användarna som uttryckte en preferens i denna redovisningsfråga var av den åsikten 

att leasetagaren skulle presentera skyldigheten separat (se tabell 4.10). Genom att de flesta av 

användarnas preferenser stämde överens med utfallet tolkade vi det som ett lyckat förslag. Då 

intressentgruppen med störst andel lyckade förslag bedöms vara den grupp med störst 

inflytande enligt den pluralistiska synen (McLeay, Ordelheide & Young 2000, s. 86), 

bedömdes användare vara den intressentgrupp med störst makt  i denna del av 

normgivningsprocessen. Det motiveras av att denna intressentgrupp bedöms ha haft makt i tre 

av de analyserade redovisningsfrågorna vilket kan ställas i relation till exempelvis 

intressentgruppen företag. En intressentgrupp vars preferenser IASB inte har rättat sig efter i 

någon av de analyserade redovisningsfrågorna.   

 

För somliga parter kommer det normgivande organets beslut leda till mer fördelar än för 

andra (Miller, Redding & Bahnson 1998, ss. 27-28). Det har påpekats att andra intressenters 

egenintresse kan leda till att användarna missgynnas (Zeff 2002, s. 43). Användare har 

visserligen inte bedömts ha haft makt i samtliga redovisningsfrågor men utgör ändå den 

intressentgrupp med störst makt i undersökningsfasen. Således tordes också denna grupp 

utgöra den intressentgrupp som har erhållit flest fördelar då deras preferenser har tillgodosetts 

i fler redovisningsfrågor än övriga gruppers. Ett resultat som skulle kunna förklaras av att 
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IASBs konceptuella ramverk syftar till att fylla denna grupps informationsbehov (IASBs 

föreställningsram 2013, p. OB2). 

 

Revisionsbranschen utgör den grupp med näst störst proportion av lyckade förslag. Således 

tolkar vi det som att även denna grupp kan sägas ha en viss makt i undersökningsfasen, vilket 

följer av den pluralistiska synen (McLeay, Ordelheide & Young 2000, s. 86). Liksom 

revisionsbranschen bedöms även regulatorer ha haft inflytande vid utformningen av 2010 ED 

då deras preferenser har beaktats av IASB i en av redovisningsfrågorna. För 

redovisningsfrågorna som avser kortfristiga leasingavtal samt avtalets leasingperiod bidrar 

inte den pluralistiska synen till att utläsa om en specifik intressentgrupp har haft mer makt än 

en annan. Följaktligen kan vi inte uttala oss om samtliga eller endast en specifik 

intressentgrupp bedöms ha haft makt.   

 

Vidare kan den makt som har bedömts finnas i undersökningsfasen bekräftas ytterligare då 

maktrelation uppfyller de förutsättningar som Dahl (1957, s. 204) menar är nödvändiga för att 

en sådan relation skall sägas existera. Utifrån tidigare resonemang, där det ansågs vara ett 

krav att IASB skulle ha ändrat sin position mellan DP och 2010 ED, bedöms en av 

förutsättningarna vara uppfyllda. Vidare uppfylls kravet på en fördröjning naturligt i IASBs 

normgivningsprocess (IFRSF 2014, s. 3). Ett tredje kriterium för maktrelationens existens 

anges vara ett samband mellan aktören och respondenten (Dahl 1957, s. 204). Vi anser att 

tabell 4.6 indikerar på ett sådant samband för de tre av redovisningsfrågorna där 

intressenterna bedöms ha haft makt.  

4.4 Resultat från 2010 ED till 2013 ED 

 

Tabellerna 4.6, 4.7, 4.8 och 4.9 presenterar respondenternas inställning till de frågor som 

ställdes i 2010 ED, vilket i detta fall har kodats mot utfallet i form av 2013 ED för att 

bestämma intressenternas inflytande. Tabellerna presenterar respektive intressentgrupps 

inställning till de respektive frågorna, i syfte om att kunna utläsa om IASB har beaktat en 

specifik intressentgrupp när de har utarbetat 2013 ED.  

4.4.1 Kortfristiga leasingavtal 

 

Redovisningsfrågan som berör kortfristiga leasingavtal har även studerats för de inkomna 

remissvaren på 2010 ED i förhållande till utfallet i 2013 ED. I 2010 ED föreslog IASB att 

leasetagaren skulle ha möjlighet att använda ett förenklat tillvägagångssätt vilket innebär att 

leasetagaren kan välja att erkänna en tillgång respektive skuld till ett icke diskonterat värde 

(IASB 2010, ss. 9-10). Möjligheten att inte erkänna en tillgång respektive en skuld för 

kortfristiga leasingavtal återfanns inte för leasetagaren i IASBs förlag i 2010 ED. I 2013 ED 

föreslogs att leasetagaren skall ha möjlighet att för kortfristiga leasingavtal välja att tillämpa 

redovisningsstandarden alternativt att erkänna avgifterna för kortfristiga leasingavtal i 

resultaträkningen (IASB 2013, s. 35).  

 

De respondenter som har kodats som positiva till utfallet i 2013 ED är de som har föreslagit 

ett förenklat tillvägagångssätt i likhet med det som presenteras i 2013 ED. Även de 

respondenter som har lyft fram att kortfristiga leasingavtal skall erkännas på resultaträkningen 

har kodats som positiva till utfallet. Det följer av att utfallet endast kan anses vara till deras 

fördel och följaktligen tordes de vara positiva till den förändring som gjordes sett till 

kortfristiga leasingavtal i 2013 ED. Respondenter som har kodats negativa i förhållande till 

utfallet i 2013 ED är de som exempelvis i sina remissvar varit för det förenklade 
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tillvägagångssättet som presenterades i 2010 ED. Även de respondenter som ansåg att 

leasetagaren inte skulle ha möjlighet att tillämpa ett förenklat tillvägagångssätt för kortfristiga 

leasingavtal har kodats som negativa. Ett sådant ställningstagande anses ha missgynnats i 

utfallet i 2013 ED då ytterligare förenklingar istället har gjorts för redovisning av kortfristiga 

leasingavtal.  

 

Tabell 4.7 Intressentgruppernas ställningstagande, 2013 ED – Kortfristiga leasingavtal 

 

Av de 276 respondenterna som förekom i undersökningen var 89 stycken positiva till utfallet. 

Flest antal respondenter, 128 stycken, var neutrala till behandlingen av kortfristiga 

leasingavtal i den föreslagna redovisningsstandarden. En siffra som kan jämföras med de 59 

respondenterna som var negativa i förhållandet till utfallet i 2013 ED. Den största andelen 

respondenter inom en specifik intressentgrupp som bedömdes vara positiva till utfallet i 2013 

ED utgjordes av intressentgruppen regulatorer. Inom denna grupp var 51,7 procent av 

respondenterna positiva till utfallet vilket kan jämföras med 30,8 procent av företagen 

respektive 33,3 procent inom revisionsbranschen. Majoriteten av respondenterna 

klassificerade inom intressentgruppen användare var neutrala till frågan som berör en 

förenklad redovisning för kortfristiga leasingavtal. För intressentgruppen företag var andelen 

positiva respondenter större än andelen som var negativa, 30,8 procent respektive 15,7 

procent. Revisionsbranschen påvisade dock ett motsatt resultat. Inom denna intressentgrupp 

var andelen positiva lägre än andelen negativa, 33,3 respektive 38,1 procent. Således 

representerar intressentgruppen revisionsbranschen den grupp där störst andel respondenter 

var negativa till utfallet. 

4.4.2 Leasingperiod 

 

I 2010 ED föreslår IASB att leasetagaren skall bestämma den längsta möjliga tiden som är 

mer trolig än inte att inträffa, med hänsyn till möjligheten att förlänga eller avsluta 

leasingavtalet (IASB 2010, s. 12). I 2013 ED förekommer inte längre uttrycket mer troligt än 

inte utan det normgivande organet kan snarare bedömas ha gått tillbaka till en liknande 

definition av leasingperioden som används i nuvarande leasingstandard IAS 17. 

Leasingperioden skall i 2013 ED bestämmas efter vad som anses vara en rimlig grad (IASB 

2013, s. 17). Följaktligen har de respondenter som har varit av den åsikten att en liknande 

tröskel som den som används i den nuvarande redovisningsstandarden för leasing kodats som 

positiva gentemot utfallet i 2013 ED. De respondenter som exempelvis har förespråket att den 

icke uppsägningsbara leasingperioden eller kontraktets leasingperiod skall användas har 

kodats som negativa i förhållande till utfallet i 2013 ED. Det gäller även för de respondenter 

som har förespråket en högre tröskel än rimlig grad, exempelvis gott som säkert eller säkert. 

  

 Företag Revision Regulator Användare Totalt 

Stämmer ej överens 
med utfallet (%) 

29  
(15,7) 

16  
(38,1) 

9  
(31) 

5  
(25) 

59  
(21,4) 

Neutral (%) 99  
(53,5) 

12  
(28,6) 

5  
(17,2) 

12  
(60) 

128 
(46,4) 

Stämmer överens 
med utfallet (%) 

57  
(30,8) 

14  
(33,3) 

15  
(51,7) 

3  
(15) 

89  
(32,2) 

Totalt (%) 185  
(100) 

42  
(100) 

29  
(100) 

20  
(100) 

276 
(100) 
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Tabell 4.8 Intressentgruppernas ställningstagande, 2013 ED – Leasingperiod 
 

Flest antal respondenter var negativa till utfallet i 2013 ED, det vill säga 116 stycken av de 

276 respondenter som deltog i studien. Det är en siffra som kan jämföras med antalet neutrala 

respondenter som uppgick till 95 stycken och antalet positiva som uppgick till 65 stycken. 

Högst andel respondenter inom varje enskild intressentgrupp: företag, revisionsbranschen och 

regulatorer, var negativa till utfallet i 2013 ED. Regulatorer utgjorde den grupp som hade den 

högsta andelen negativa respondenter, 51,7 procent. Av respondenterna inom denna grupp var 

enbart 27,6 procent positiva till utfallet. Intressentgruppen revisionsbranschen var den grupp 

som hade den högsta andelen positiva respondenter, 33,3 procent. Det kan jämföras med 

andelen positiva användare som endast uppgick till 15 procent eller andelen positiva företag 

vars andel uppgick till 21,6 procent.  

4.4.3 Variabla avgifter 

 

IASBs förslag i 2010 ED var att samtliga variabla avgifter skall inkluderas i leasingavgiften 

(IASB 2010, s. 6). För 2013 ED ändrade IASB sin åsikt i frågan om hur de variabla avgifterna 

skall behandlas. I detta förslag föreslog det normgivande organet att endast en viss typ av 

variabla avgifter skall inkluderas vid beräkningen av leasingavgiften och resterande skall 

kostnadsföras vid dess uppkomst (IASB 2013, s. 10). Följaktligen har de respondenter som i 

sina remissvar på 2010 ED förespråkat en behandling av variabla avgifter, likt den behandling 

som i dag återfinns i IAS 17, kodats som positiva till utfallet. Även de som bedömt variabla 

avgifter utefter dess natur och framfört att endast de som leasetagaren inte kan undvika skall 

erkännas på balansräkningen har kodats som positiva till utfallet. De respondenter som 

exempelvis har framfört att samtliga variabla avgifter skall erkännas alternativt att samtliga 

skall kostnadsföras har kodats som negativa gentemot utfallet i 2013 ED.  

 
 Företag Revision Regulator Användare Totalt 

Stämmer ej överens 
med utfallet (%) 

48  
(25,9) 

19  
(45,2) 

12  
(41,4) 

5  
(25) 

84  
(30,4) 

Neutral (%) 99  
(53,5) 

9  
(21,4) 

9  
(31) 

11  
(55) 

128 
(46,4) 

Stämmer överens 
med utfallet (%) 

38  
(20,5) 

14  
(33,3) 

8  
(27,6) 

4  
(20) 

64  
(23,2) 

Totalt (%) 185  
(100) 

42  
(100) 

29  
(100) 

20  
(100) 

276 
(100) 

Tabell 4.9 Intressentgruppernas ställningstagande, 2013 ED – Variabla avgifter 

 

Av de 276 respondenterna som medverkat i studien var 128 stycken neutrala. En siffra som 

kan jämföras med antalet positiva respondenter, 64 stycken, och antalet negativa, 84 stycken. 

Majoriteten av respondenterna inom intressentgrupperna företag och användare, 53,5 procent 

respektive 55 procent, har kodats som neutrala i förhållande till utfallet i 2013 ED. Den största 

 Företag Revision Regulator Användare Totalt 

Stämmer ej överens 
med utfallet (%) 

76  
(41,1) 

19  
(45,2) 

15  
(51,7) 

6  
(30) 

116  
(42) 

Neutral (%) 69  
(37,3) 

9  
(21,4) 

6  
(20,7) 

11  
(55) 

95  
(34,4) 

Stämmer överens 
med utfallet (%) 

40  
(21,6) 

14  
(33,3) 

8  
(27,6) 

3  
(15) 

65  
(23,6) 

Totalt (%) 185  
(100) 

42  
(100) 

29  
(100) 

20  
(100) 

276 
(100) 
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andelen respondenter som var positiva till utfallet, 33,3 procent, återfinns inom 

intressentgruppen revisionsbranschen. Denna intressentgrupp var också gruppen med störst 

andel negativa respondenter, 45,2 procent. Samtliga intressentgrupper hade en större andel 

negativa respondenter än positiva.  

4.4.4 Presentation av leasingavtal 

 

I 2010 ED framför IASB att leasetagaren skall presentera skyldigheten att betala 

leasingavgiften separat från övriga finansiella skulder (IASB 2010, s. 13). Det normgivande 

organets position i 2013 ED är att leasetagaren skall ha möjlighet att välja mellan att 

presentera tillgångar respektive skulder separat på balansräkningen alternativt i noterna (IASB 

2013, s. 22). Som ett resultat har endast de respondenter som uttryckligen förespråkat att 

företagen själva skall kunna välja hur de vill presentera den tillgång respektive skuld som 

leasingavtalet ger upphov till, kodats positiva gentemot utfallet. Övriga respondenter som 

exempelvis förespråket antingen en separat presentation i balansräkningen eller i noterna har 

kodats som negativa. Så är även fallet för de respondenter som ansett att den nya 

redovisningsstandarden inte skall beröra leasingavtalets presentation utan att det skall avgöras 

av exempelvis materialitetsprincipen. 

 
 Företag Revision Regulator Användare Totalt 

Stämmer ej överens 
med utfallet (%) 

54  
(29,2) 

23  
(54,8) 

18  
(62,1) 

6  
(30) 

101 
(36,6) 

Neutral (%) 120  
(64,9) 

11  
(26,2) 

9  
(31) 

14  
(70) 

154 
(55,8) 

Stämmer överens 
med utfallet (%) 

11  
(5,9) 

8  
(19) 

2  
(6,9) 

0  
(0) 

21  
(7,6) 

Totalt (%) 185  
(100) 

42  
(100) 

29  
(100) 

20  
(100) 

276 
(100) 

Tabell 4.10 Intressentgruppernas ställningstagande, 2013 ED – Presentation 
 

Endast 21 respondenter framförde en åsikt likt utfallet i 2013 ED medan 154 stycken 

bedömdes vara neutrala i frågan. Av de 276 respondenter som deltog i studien uppgick antalet 

negativa respondenter till 101 stycken. Majoriteten av intressenterna inom kategorin 

revisionsbranschen respektive regulatorerna var negativa till utfallet i 2013 ED, 54,8 procent 

respektive 62,1 procent. För intressentgrupperna företag och användare var majoriteten 

neutrala, 64,9 procent respektive 70 procent. För samtliga intressentgrupper var andelen 

negativa respondenter högre än de som var positiva till utfallet i 2013 ED. Följaktligen hade 

ingen av intressentgrupperna en hög andel positiva respondenter, intressentgruppen användare 

hade ingen alls och den grupp som hade högst, revisionsbranschen, uppgick till 19 procent.   

4.5 Analys av intressenternas makt vid utformningen av 2013 ED 

 

Nedan presenteras en sammanfattning av intressenternas preferenser i relation till utfallet i 

2013 ED. Vi kan därmed göra en bedömning av vilken intressentgrupp som har haft makt 

över IASB i denna del av normgivningsprocessen. För respektive intressentgrupp presenteras 

först andelen positiva respondenter. I tabell 4.11 framgår andelen negativa respondenter för 

respektive intressentgrupp inom en parantes.     
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2013 ED Företag 

(EA1) 
Revision 

(EA2) 
Regulator 

(EA3) 
Användare 

(EA4) 
Totalt Makt 

Kortfristiga 

leasingavtal  
30,8 

(15,7) 
33,3 

(38,1) 
51,7 

(31) 
15 

(25) 
32,2 

(21,4) 
EA1, EA3 

Leasingperiod  21,6 

(41,4) 
33,3 

(45,1) 
27,6 

(51,7) 
15 

(30) 
23,6 

(42) 
 

Variabla avgifter  20,5 

(25,9) 
33,3 

(45,2) 
27,6 

(41,4) 
23,2 

(30,4) 

23,2 

(30,4) 
 

Presentation  5,9 

(29,2) 
19 

(54,8) 
6,9 

(62,1) 
0 

(30) 
7,6 

(36,6) 
 

Tabell 4.11 Intressentgruppernas makt vid utformningen av 2013 ED 

 

Utfärdandet av 2013 ED utgör en del av IASBs standardfas (IFRSF 2014, s. 3). För de 

redovisningsfrågor som har studerats mellan 2010 ED och 2013 ED har IASB ändrat sin 

position för samtliga frågor (se avsnitt ”3.4 Presentation av redovisningsfrågor”) vilket utgör 

ett idealfall för en analys enligt den definition av makt som tillämpats (Lukes 2005, s. 30). 

Vid utformningen av 2013 ED har IASB dock inte ändrat sin position enligt majoriteten av 

respondenternas preferenser, med undantag för redovisningsfrågan avseende kortfristiga 

leasingavtal.  

 

För flertalet av de redovisningsfrågor som har studerats kan ingen specifik intressentgrupp 

påvisas ha haft makt vid utformningen av 2013 ED. Det följer av att de flesta respondenterna 

inom respektive intressentgrupper har uttryckt preferenser som inte har kunnat relateras till 

vad IASB sedan har föreslagit. Ett undantag finns dock för redovisningsfrågan som berör 

kortfristiga leasingavtal. De flesta av respondenterna inom intressentgrupperna företag och 

regulatorer har för denna fråga uttryckt en preferens som stämde överens med den ändring 

som IASB sedan föreslog i 2013 ED. Således kan dessa två grupper identifieras ha haft makt 

då deras förslag antogs av IASB vilket följer av hur Dahl (1961 se Hope & Gray 1982, s. 543) 

menar att utövandet av makt kan härledas. 

 

Då redovisningsfrågan för kortfristiga leasingavtal utgör den enda för vilken makt kan 

påvisas, bedöms företag och regulatorer som de två grupper med störst makt vid utformningen 

av 2013 ED. Följaktligen kan inte intressentgrupperna användare och regulatorer påvisas ha 

haft makt i denna del av normgivningsprocessen då de inte bedöms ha haft något lyckat 

förslag. Ett sådant resonemang följer den pluralistiska synen (McLeay, Ordelheide & Young 

2000, s. 86) då företag och regulatorer är grupperna med störst proportion av lyckade förslag. 

Som nämnt tidigare möjliggör dock inte synsättet ett uttalande om den fördelning av makt 

som kan tänkas finnas mellan företag och regulatorer i den specifika redovisningsfrågan.  Det 

är inte heller möjligt att säga om IASB ändrade sin position i frågan avseende kortfristiga 

leasingavtal till följd av en av intressentgruppernas uttryckt sådana preferenser. Resultatet 

indikerar att IASB har ändrat sin position i frågan till följd av båda intressentgruppernas 

preferenser även om det finns en möjlighet att det normgivande organet endast har ändrat sin 

position till följd av en specifik intressentgrupps förslag.  

 

Enligt det pluralistiska synsättet kan makt påvisas i de fall där en aktör har förmått 

respondenten att göra något denne annars inte skulle ha gjort (Lukes 2005, s. 30). För 

redovisningsfrågorna leasingperiod, variabla avgifter och presentation frångår IASB sin 

urspungliga åsikt (se avsnitt ”3.4 Presentation av redovisningsfrågor”) samtidigt som vi tolkar 

det som att IASB inte har rättat sig efter de i studien identifierade intressentgruppernas 
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förslag. Identifierade intressentgruppers preferenser kan således inte förklara varför IASB, i 

tre av redovisningsfrågorna, har ändrat sin position vid utformningen av 2013 ED.  

 

Vidare kan den makt som företag och regulatorer bedöms ha haft i denna del av 

normgivningsprocessen bekräftas ytterligare enligt vad som följer av Dahls (1957, s. 204) 

förutsättningar för att en maktrelation skall kunna sägas existera. Det följer av att IASB, för 

redovisningsfrågan där företag och regulatorer bedöms ha haft makt, ändrat sin position i 

2013 ED. Liksom tidigare uppfylls även här kravet mellan handling och respons naturligt. Det 

tredje kriteriet, sambandet, kan sägas vara uppfyllt då resultatet i tabell 4.11 indikerar att det 

finns ett samband mellan intressentgrupperna och IASBs position för redovisningsfrågan 

avseende kortfristiga leasingavtal.  

4.6 Analys av intressenternas makt i IASBs normgivningsprocess 

 

Nedan presenteras en sammanfattning av den makt som identifierade intressentgrupper 

bedöms ha haft i utvecklingen av redovisningsstandarden för leasing. Den bedömning av 

intressentgruppernas makt som har presenteras för 2010 ED och 2013 ED tyder på att 

användare har varit den intressentgrupp med störst proportion av lyckade förslag. IASB har 

således i störst mån rättat sig efter de preferenser som användarna har uttryckt. Det kan 

jämföras med företag som endast har identifierats som inflytelserika i en av de studerade 

redovisningsfrågorna. Således utgör användare den grupp med störst proportion lyckade 

förslag och kan enligt den pluralistiska synen (McLeay, Ordelheide & Young 2000, s. 86) 

bedömas som intressentgruppen med störst makt i normgivningsprocessen.  

 

 Företag Revision Regulator Användare 

Kortfristiga leasingavtal (2010 ED)  X X X 

Kortfristiga leasingavtal (2013 ED) X  X  

Diskonteringsränta (2010 ED)     

Leasingperiod (2010 ED)  X  X 

Leasingperiod (2013 ED)     

Variabla avgifter (2010 ED)     

Variabla avgifter (2013 ED)     

Presentation (2010 ED)    X 

Presentation (2013 ED)     

Tabell 4.12 Intressentgruppernas makt i IASBs normgivningsprocess 2F

3
 

 

Normgivningsprocessen bedöms som politisk när parter påverkar och formar utvecklingen av 

nya redovisningsstandarder (Power 2005, s. 376). Enligt ett sådant resonemang kan IASBs 

normgivningsprocess, sett till utvecklingen av den nya leasingstandarden, benämnas som 

politisk. Det följer av intressentgruppers preferenser kan sägas ha beaktats av IASB i 

normgivningsprocessen varpå det kan göras gällande att intressentgrupperna, genom att 

uttrycka sina preferenser i remissvaren, påverkat utformningen av standardförslagen. Det har 

tidigare påpekats att det normgivande organets beslut kan leda till mer fördelar för vissa parter 

(Miller, Redding & Bahnson 1998, ss. 27-28). Sett till studiens resultat tordes det framför allt 

                                                 
3
 I tabell 5.10 presenteras intressenternas makt vid utformningen av 2010 ED samt 2013 ED. I de fall en 

intressentgrupp bedöms ha haft makt i en redovisningsfråga har detta markerats med ”X”.  
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vara sant för intressentgruppen användare för vilka IASB har, i jämförelse med exempelvis 

företag, rättat sig efter i fler av de analyserade redovisningsfrågorna. 

 

IASB anger att syftet med de finansiella rapporterna är att tillfredsställa användarnas 

informationsbehov (IASBs förställningsram OB2). Ett tänktbart resonemang till att användare 

bedöms ha haft mest makt vid utformningen av leasingstandarden kan följa av det uttryckliga 

fokus som IASB ägnar denna grupp i dess konceptuella ramverk. Enligt Zeff (2002, s. 43) kan 

politiken inom redovisningen leda till skada för användarna till följd av det egenintresse som 

kan finnas i andra parters yrkanden. Resultatet för denna studie påvisar dock att användare 

utgör den intressentgrupp för vilka IASB har rättat sin position efter i flest antal 

redovisningsfrågor. Även om IASB inte har rättat sig efter användarnas förslag i samtliga 

redovisningsfrågor utgör användare den grupp som kan sägas ha gynnats mest i IASBs 

normgivningsprocess.  

 

I studien har företag identifieras inneha minst makt i IASBs normgivningsprocess. Fogarty, 

Hussein och Ketz (1994, s. 31) framför att grupper kan samla makt över utfallen genom att 

hota att dra tillbaka de resurser som de förser det normgivande organet med och därmed kan 

dessa parter gynnas i processen. Då företag representerar IASBs i särklass största 

finansieringskälla (Larson & Kenney 2011, s. 8) kan ett sådant resonemang ponera att IASB 

skulle ha rättat sin position efter företagens preferenser i fler av redovisningsfrågorna. Ett 

liknande resonemang kan även föras kring intressentgruppen regulatorer, vilka även IASB 

kan sägas stå i en beroendeställning till. Det följer av att IASB är beroende av att regulatorer 

beslutar om användandet av deras redovisningsstandarder (Jorissen, Lybaert & Van de Poel 

2006, s. 3). Trots den beroendeställning IASB kan tänkas ha gentemot företag och regulatorer 

indikerar inte studiens resultat på att det normgivande organet har påverkats nämnvärt av det.  

 

Revisionsbranschen bedöms ha haft makt i två av de studerade redovisningsfrågorna. Således 

utgör revisionsbranschen, tillsammans med regulatorer, den intressentgrupp som varken kan 

sägas ha mer eller mindre makt än övriga intressentgrupper i normgivningsprocessen. En 

liknande beroendeställning som har identifierats för företag (Larson & Kenney 2011, s. 8) och 

regulatorer (Jorissen, Lybaert & Van de Poel 2006, s. 3) kan inte, i den teoretiska 

referensramen, påvisas för revisionsbranschen.  

 

Resultat av denna studie indikerar att intressentgrupper inte nödvändigtvis har lika stor makt 

vid utformningen av den nya leasingstandarden. Samtidigt som användare har bedömts vara 

intressentgruppen med störst makt i processen finns ingen signifikant skillnad mellan 

användare och övriga intressentgrupper. Resultatet kan därför tolkas vara i linje med Fogartys 

(1992, s. 337) syn, nämligen att endast beakta en specifik grupp strider mot upprätthållandet 

av trovärdigheten bland samtliga. Således kan resultat tyda på att IASB har försökt att 

upprätthålla trovärdigheten hos samtliga då ingen specifik intressentgrupp har haft den 

övergripande makten.   

 

Vidare kan maktfördelningen också bedömas vara förenlig med den pluralistiska 

distributionen av makt. Enligt denna fördelar sig makt mellan olika parter och intressen, där 

ingen part kan sägas inneha den övergripande makten (Lukes 2005, s. 5). Även om 

användarna utgör den intressentgrupp med störst makt i normgivningsprocessen kan de inte 

anses ha ett dominant inflytande i IASBs överlägganden. Det följer av att IASB inte har rättat 

sin position efter användarna i flertalet av de redovisningsfrågor som har studerats för 

normgivningsprocessen. Enligt Gerboth (1973, s. 479) bör den huvudsakliga oron för den 

beslutsfattande processen vara att uppnå en acceptans för processen som sådan, inte sanna 
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redovisningsregler. Minskat stöd för normgivningsprocessen samt acceptansen för 

redovisningsstandarderna kan bero på att en intressentgrupp ständigt ignoreras (Coombes & 

Stokes 1985, s. 32). Den maktfördelning som kan sägas finnas vid utformningen av 

standardförslagen gällande leasing kan indikera att IASB vill upprätthålla en sådan acceptans 

för deras redovisningsstandarder. Det följer av att ingen intressentgrupp konsekvent har 

gynnats eller missgynnats i processen. 

4.7 Analys utifrån vår anpassade maktmodell 

 

I avsnitt ”3.7 Makt inom redovisning och IASB” presenteras vår anpassade maktmodell. 

Tanken med denna modell är att synliggöra hur identifierade intressentgrupper kan ha ett 

inflytande i IASBs normgivningsprocess. Modellen avser därför att fylla ett förklarande syfte. 

Då tidigare studier inte har gett en entydig bild över intressenternas inflytande i IASBs 

normgivningsprocess fanns även en tanke om att undersöka om modellen kunde appliceras på 

normgivningsprocessen för leasing. Medan Giner och Arce (2012, s. 677) inte kunde påvisa 

att en specifik intressentgrupp hade inflytande i IASBs normgivningsprocess fann Kwok och 

Sharp (2005, ss. 74-99), som studerade IASCs normgivningsprocess, att intressentgruppen 

företag hade ett signifikant inflytande.  

 

Vid en jämförelse med tidigare studier av normgivningsprocessen (Giner & Arce 2012, ss. 

655-691; Kwok & Sharp 2005, ss. 74-99) skiljer sig vårt resultat åt. Det följer av användare i 

vår studie utgör den intressentgrupp med störst makt. Samtidigt påvisar resultatet att varje 

enskild intressentgrupp kan sägas inneha makt i normgivningsprocessen för leasing.  Därmed 

kan den anpassade maktmodellen (se figur 4.4) tolkas som applicerbar även på IASBs 

utvecklingen av en ny leasingstandard, då ingen av de identifierade intressentgrupperna kan 

exkluderas från modellen.  Det kan dock tilläggas att om exempelvis Bachrach och Baratz 

(1963, s. 633) syn på makt hade tillämpats i studien skulle endast de intressentgrupper som 

kan hota med eventuella sanktioner inkluderas i maktmodellen. Enligt en sådan syn skulle 

troligtvis enbart företag och regulatorer återfinnas i modellen. Det följer av att de är de enda 

grupperna som i teorin har identifieras inneha sanktioner som kan användas mot IASB 

(Jorissen, Lybaert & Van de Poel 2006, s. 3; Larson & Kenney 2011, s. 8). 

 

Den anpassade maktmodellen (se figur 4.4) belyser visserligen intressentgruppernas 

inflytande i normgivningsprocessen men berör inte den maktfördelning som kan tänkas finnas 

mellan de respektive intressentgrupperna. En applicering av det pluralistiska synsättet på 

modellen skulle innebära att intressentgruppernas proportion av lyckade förslag skulle kunna 

urskiljas för att utläsa vilken grupp som har haft mest makt. För att maktmodellen på ett 

korrekt sätt skulle reflektera studiens resultat skulle modellen då även behöva synliggöra den 

maktdistribution som har påvisats. En maktmodell som skulle vara en direkt reflektion av 

intressenternas makt i IASBs normgivningsprocess för leasing skulle påvisa att användare är 

den intressentgrupp med störst proportion av lyckade förslag. Följt av användarna skulle 

modellen belysa att revisionsbranschen och regulatorer har haft inflytande med en lika stor 

proportion av lyckade förslag. Därefter skulle modellen också reflektera att företag är den 

intressentgrupp med lägst proportion lyckade förslag i normgivningsprocessen och därmed 

intressentgruppen med minst makt i den studerade normgivningsprocessen.  

 

Då den omarbetade modellen inte kunde sägas reflektera studiens resultat i dess helhet har en 

omarbetning skett även av denna. I figur 4.5 presenteras den maktmodell som kan sägas 

beskriva identifierade intressegruppers inflytande i normgivningsprocessen för redovisningen 

av leasingavtal. Modellens bidrag är således att den även belyser den maktfördelning som kan 
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påvisas finnas mellan intressentgrupperna. Respektive intressentgrupp presenteras i cirklar 

vars storlek reflekterar deras proportion av makt i normgivningsprocessen. Således 

representeras den största cirkeln av användare och den minsta av intressentgruppen företag. 

Revisionsbranschen och regulatorer har bedömts ha haft lika stor makt i processen varpå de 

båda grupperna representeras av en cirkel av samma proportion.  

 

 
Figur 4.1 Modell över maktfördelningen i IASBs normgivningsprocess gällande redovisning av leasing 
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5 Slutsatser  
 

Syftet med denna studie var att få klarhet i om IASBs standardprocess påverkas av 

intressentgruppers: företag, revisionsbranschen, regulatorer och användare, makt vid 

utformningen av nya redovisningsstandarder. Således vill vi med denna studie bidra med 

kunskap om och en inblick i den normgivningsprocess som ligger till grund för den nya 

leasingstandarden genom att belysa hur utformningen av standardförslagen formats av 

intressentgruppers inflytande.  

 

Studien har främst använt sig av en kvalitativ innehållsanalys för att tolka intressenternas 

preferenser i förhållande till IASBs position i 2010 ED och 2013 ED. Ett uttryckligt fokus har 

för studien varit den formella delen av IASBs normgivningsprocess. Den formella delen 

består delvis av inkomna remissvar för vilka intressenter ges möjlighet att kommentera 

standardförslagen. En kvantifiering av det kvalitativa materialet har skett för att hantera 

mängden information som framkommit i remissvaren, vilket har möjliggjort en jämförelse av 

intressenternas makt. Den pluralistiska synen på makt fungerar som utgångspunkt i studien för 

att operationalisera begreppet makt. Makt bedöms enligt denna syn finnas när en aktör har 

påverkat respondenten till att göra något denne annars inte skulle ha gjort. Ett fokus skall 

ägnas åt väsentliga frågor i den beslutsfattande processen där det skall finnas en observerbar 

intressekonflikt. Således har redovisningsfrågor identifieras för vilka intressenterna inte varit 

eniga om och där IASB, i flertalet av redovisningsfrågorna, har ändrat sin position i 

respektive standardförslag. 

  

Enligt den pluralistiska synen bedöms den intressentgrupp med störst proportion av lyckade 

förslag vara den grupp som innehar störst makt. Lyckade förslag betraktas i denna studie som 

när IASB har rättat sig efter de preferenser som de flesta inom den specifika 

intressentgruppen uttryckt. Utefter ett sådant resonemang kan samtliga intressentgrupper 

sägas ha haft makt i normgivningsprocessen för leasing. Studien indikerar därför att samtliga 

grupper skall inkluderas i en maktmodell som ämnar beskriva intressentgruppernas inflytande 

i normgivningsprocessen. Användarna bedöms vara den intressentgrupp som innehar störst 

makt i normgivningsprocessen och är således den grupp som kan sägas ha påverkat 

utformningen av den nya redovisningsstandarden mest. Även revisionsbranschen och 

regulatorers förslag har fått gehör i IASBs standardförslag. Företag utgör den grupp som 

bedöms ha haft minst makt och kan således också sägas påverka utformningen av 

redovisningsstandarden minst. Ingen signifikant skillnad kan dock påvisas mellan 

intressenternas inflytande.  

 

En begränsning med studien är att hänsyn endast har tagits till den formella delen av 

normgivningsprocessen. Det finns därför en möjlighet att makt även har utövats genom andra 

metoder. Samtidigt anses remissvaren utgöra en väsentlig del av IASBs normgivningsprocess 

(Jorissen et al. 2012, s. 695). Ytterligare en begränsning kan sägas finnas då studien inte kan 

bringa klarhet i varför IASB har ändrat sin position i ett flertal av redovisningsfrågorna trots 

att de flesta av respondenterna inom varje intressentgrupp har varit av en annan åsikt. En 

förklaring kan tänkas vara att IASB, i sin normgivningsprocess, konsulterar parter även 

genom andra metoder än remissvar (Jorissen et al. 2012, s. 695). Exempelvis sägs 

intressentgruppen användare föredra andra lobbyingmetoder för att framföra sina åsikter 

(Georgiou 2010, s. 115). Resultatet kan också indikera att andra intressentgrupper, än de för 

studien analyserade, har haft makt vid utformningen av standardförslagen. 

Intressentgrupperna vars preferenser som har undersökts är dock de som i teorin har 
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identifierats påverkas av utformningen av redovisningsstandarder (Cyert & Ijiri 1974, ss. 29-

42; Kwok & Sharp 2005, s. 76). 

 

Vårt resultat i denna studie skiljer sig från vad tidigare undersökningar har påvisats. De olika 

resultaten skulle kunna bero på olika tillvägagångssätt i undersökningarna. Samtidigt finns det 

tidigare studier som också har tillämpat det pluralistiska tillvägagångssättet och där det 

normgivande organet IASBs normgivningsprocess har studerats (Giner & Arce 2012, ss. 655-

691). Det kan därför diskuteras om de olika redovisningsstandarderna har haft en påverkan på 

studiernas resultat. Nämnd påverkan skulle i sådana fall kunna indikera att det inte bara finns 

ett samband mellan intressentgrupper och deras inflytande över IASB, utan också vilken 

redovisningsstandard som utgör fokus för undersökningen. Således skulle en infallsvinkel mot 

denna undersökning vara att det visserligen går att utläsa makt i normgivningsprocessen för 

utvecklingen av en ny leasingstandard men där resultatet inte går att generalisera till IASBs 

normgivningsprocess som sådan.  

 

Studiens resultat påvisar att maktfördelningen, vid utformningen av leasingstandarden, kan 

beskrivas som en pluralistisk distribution av makt (Lukes 2005, s. 15). Det följer av att ingen 

enskild intressentgrupp bedöms ha haft det övergripande inflytandet i IASBs överlägganden. 

Vidare kan denna studie endast påvisa vilka intressentgrupper som kan ha haft makt i 

normgivningsprocessen. För de redovisningsfrågor där flera intressentgrupper bedömts ha 

haft makt ger den pluralistiska synen ingen klarhet i hur maktfördelning ter sig mellan 

grupperna.  

 

Vi bedömer att IASB i sin normgivningsprocess för redovisningen av leasing har beaktat 

samtliga gruppers preferenser. Ingen av intressentgrupperna kan konsekvent sägas ha gynnats 

eller missgynnats i processen vilket kan bedömas vara viktigt för att upprätthålla 

trovärdigheten hos samtliga intressenter (Fogarty 1992, s. 337). Samtidigt står vårt resultat i 

kontrast till den maktfördelning som tidigare studier har påvisat för IASB och dess 

föregångare. I dessa studier har IASB bedömts rätta sig efter majoriteten av intressenternas 

preferenser (Giner & Arce 2012, s. 677) samtidigt som även företag påvisats ha haft ett 

signifikant inflytande (Kwok & Sharp 2005, ss. 93-94). Om någon intressentgrupp kan sägas 

ha haft ett signifikant inflytande i normgivningsprocess för leasingavtal skulle det enligt 

studiens resultat vara användare.  
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6 Avslutning 

6.1 Inledning 

 

I uppsatsens avslutande kapitel diskuteras studiens resultat utifrån de personliga reflektioner 

som framkommit till följd av den genomförda undersökningen. Därefter presenteras förslag 

för framtida forskning.  

6.2 Avslutande diskussion 

 

Vi anser, givet IASBs roll som ett internationellt normgivande organ, att det är viktigt att 

diskutera vilka aktörer som har inflytande i normgivningsprocessen då det tordes påverka hur 

redovisningsstandarderna senare också utformas. Redovisningsstandarderna kan enligt den 

pluralistiska processen ses som en produkt av de krav som intressentgrupperna framför 

(Rahman, Wee NG & Tower 1994, s. 100). De förslag som IASB har utfärdat i 

normgivningsprocessen för leasing kan betraktas som en produkt av samtliga 

intressentgruppers krav. Fogarty (1992, s. 337) menar att för att upprätthålla trovärdigheten 

hos samtliga intressenter bör inte en grupps intressen uteslutande beaktas. Då ingen 

intressentgrupp konsekvent har gynnats eller missgynnats av IASB enligt vad som framgår av 

studien anser vi därmed att trovärdigheten har upprätthållits. Det kan dock diskuteras hur 

normgivningsprocessen lämpligen skall genomföras. Med andra ord, hur IASB skall bemöta 

det tryck som verkar mot dem till följd av intressenternas yrkanden.   

 

Vi anser inte att det finns ett allmängiltigt svar på hur en redovisningsstandard skall utformas. 

Under studiens gång har dock personliga reflektioner framkommit om vad vi anser vara ett 

lämpligt förfarande. Användarna lyfts i IASBs konceptuella ramverk fram som de finansiella 

rapporternas primära målgrupp (IASBs föreställningsram 2013, p. OB5). Det normgivandet 

organet framför dock att de skall beakta samtliga intressenters behov i normgivningsprocessen 

(IFRSF 2013, ss. 5-8). Enligt Sutton (1984, s. 81) försöker respektive intressentgrupp påverka 

utformningen av redovisningsstandarder utefter vad som för dem är mest fördelaktigt. Vi 

anser därför att ingen av intressentgrupperna kan ses som en objektiv part i 

normgivningsprocessen. Vidare framför Zeff (2002, s. 43) att det egenintresse som finns i 

parters yrkanden kan leda till skada för användarna. Det skulle därför kunna poneras att 

IASB, genom att beakta samtliga intressentgruppers krav, riskerar att negligera användarnas 

behov.   

 

Om samtliga intressentgrupper kan sägas ha ett egenintresse i hur redovisningsstandarden 

skall utformas, kan det diskuteras om det viktigaste inte borde vara att hitta en balans mellan 

samtliga parters yrkanden. Balansen skulle innebära att ingen intressentgrupps yrkanden ges 

en framträdande roll i redovisningsstandardens utformning. Vi anser att en 

redovisningsstandard som uppfyller en hög kvalité är en standard som genomsyras av 

pluralism. Det vill säga en standard som präglas av samtliga intressentgruppers preferenser. 

Följaktligen finner vi studiens resultat positivt i den meningen att ingen intressentgrupp har 

haft dominant roll i processen. 

 

Vår tanke bakom ett sådant resonemang grundar sig i att grupperna kan bidra med olika 

perspektiv om redovisningsstandardens utformning. Det följer av att intressentgrupperna kan 

sägas ha olika användningsområden av en standard. Medan företag nyttjar 

redovisningsstandarderna för att framställa de finansiella rapporterna syftar standarderna till 
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att fylla användarnas informationsbehov med hjälp av de finansiella rapporterna. Vi menar 

därför att samtliga intressentgrupper kan bidra med relevanta åsikter om hur 

redovisningsstandarden lämpligen bör utformas. Ett sådant resonemang kan förklaras med 

följande exempel: Låt oss ponera följande för redovisningsfrågan som berörde vilken 

diskonteringsränta som leasetagaren skulle använda sig av för att beräkna leasingavtalets 

nuvärde. För redovisningsfrågan framför intressentgruppen användare preferenser för en ränta 

som de anser ger en rättvisande bilden av leasingavtalets värde. Samtidigt skulle en beräkning 

av denna ränta medföra en hög grad av komplexitet för företagen. Om normgivarna enbart 

skulle tillgodose en av intressentgruppernas preferenser skulle det enligt vår mening leda till 

en standard av lägre kvalité än om standarden kunde ses som resultatet av en kompromiss. Vi 

anser därmed att en redovisningsstandard som är en produkt av samtliga parters åsikter är en 

standard som uppnår den högsta kvalitén.  

 

Ytterligare en reflektion som framkommit av studien berör de redovisningsfrågor för vilka 

IASB ändrat sin position men som inte kan förklaras av respektive intressentgrupps 

preferenser. I uppsatsen slutsats framgår det tänkbara faktorer som kan förklara resultatet. Vi 

anser dock att det kan finnas fler förklaringar men som vi inte funnit stöd för i vår teoretiska 

referensram. En tänkbar förklaring till att IASB ändrat sin position, men inte enligt någon av 

intressentgruppernas preferenser, skulle kunna vara att det normgivande organet har försökt 

finna den kompromiss som tidigare har diskuterats. Det följer av vi i denna studie enbart har 

tagit hänsyn till intressenternas preferenser i förhållande till hur dessa överensstämmer med 

IASBs position i det efterföljande standardförslaget. Det är därför möjligt att IASB har 

beaktat flera av intressentgruppernas åsikter och därefter framfört ett förslag som varit en 

kompromiss mellan flera gruppers preferenser. Vidare skulle också ett sådant resultat, där 

ingen intressentgrupp bedömts ha haft makt, kunna indikera på en viss grad av självständighet 

hos IASB. Det skulle kunna poneras att IASB inte har påverkats av intressentgrupperna som 

sådana utan bara beaktar de remissvar som lyfter fram de förslag som bedöms öka kvalitén i 

den slutgiltiga redovisningsstandarden.  

 

Avslutningsvis anser vi att IASB har funnit en lösning på den intressekonflikt som kan finnas 

i olika parters yrkanden genom att den pluralistiska distributionen av makt har kunnat påvisas. 

Studiens resultat tyder på att IASB finner en lösning genom att stundtals rätta sig efter 

specifika intressentgruppers preferenser men där ingen enskild grupp har det övergripande 

inflytandet vid utformning av redovisningsstandarder. Distributionen kan således ses som det 

normgivande organets lösning på den konflikt som kan uppstå mellan intressentgrupper till 

följd av att redovisningsstandarder påverkar grupperna olika (Hussein & Ketz 1991, s. 65). Vi 

anser därför att IASB har lyckats väl med att utforma nyanserade standardförslag som inte 

präglas av en specifik intressentgrupps krav. 

6.3 Förslag till framtida forskning 

 

Det hade varit intressant att utveckla denna studie genom av att även se till andra former av 

makt som kan tänkas påverka IASB. Exempelvis kan det ske genom att se till den informella 

makten, då intressentgrupper kan påverka utformningen av redovisningsstandarder på andra 

sätt än genom remissvar. I de fall då flera intressentgrupper har haft en påverkan i IASBs 

normgivningsprocess har vi inte kunnat uttala oss om en intressentgrupp har haft mer makt än 

någon annan. Det hade därför också varit intressant att studera styrkan i respondenternas 

ställningstagande.  
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Vilka individer eller aktörer som har makt över de ämnen som tas upp på IASBs agenda vore 

även intressant att undersöka. Utöver det skulle man kunna göra en liknande studie som 

denna, dock inom ett annat område, för att undersöka om maktrelationen i 

normgivningsprocessen skiljer sig åt beroende av vilket ämne som berörs. Vi anser att fortsatt 

forskning om den makt parter innehar över det normgivande organet IASB är viktigt för att 

kunna bedöma IASBs självständighet.  
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Question 2 

Should the proposed new standard exclude non-core asset leases or short-term leases? 

Please explain why. Please explain how you would define those leases to be excluded 

from the scope of the proposed new standard. 

 

Question 6 

Do you agree with the boards’ tentative decision to measure the lessee’s obligation to pay 

rentals at the present value of the lease payments discounted using the lessee’s 

incremental borrowing rate? If you disagree, please explain why and describe how you 

would initially measure the lessee’s obligation to pay rentals. 

 

Question 13 

The boards tentatively decided that the lessee should recognise an obligation to pay 

rentals for a specified lease term, ie in a 10-year lease with an option to extend for five 

years, the lessee must decide whether its liability is an obligation to pay 10 or 15 years of 

rentals. The boards tentatively decided that the lease term should be the most likely lease 

term. Do you support the proposed approach? If you disagree with the proposed approach, 

please describe what alternative approach you would support and why. 

 

Question 16 

The boards propose that the lessee’s obligation to pay rentals should include amounts 

payable under contingent rental arrangements. Do you support the proposed approach? If 

you disagree with the proposed approach, what alternative approach would you 

recommend and why? 

 

Question 22 

Should the lessee’s obligation to pay rentals be presented separately in the statement of 

financial position? Please explain your reasons. What additional information would 

separate presentation provide? 
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Bilaga II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question 3: Short-term leases 

The exposure draft proposes that a lessee or a lessor may apply the following simplified 

requirements to short-term leases, defined in Appendix A as leases for which the 

maximum possible lease term, including options to renew or extend, is twelve months or 

less: 

(a) At the date of inception of a lease, a lessee that has a short-term lease may elect on a 

lease-by-lease basis to measure, both at initial measurement and subsequently, (i) the 

liability to make lease payments at the undiscounted amount of the lease payments and 

(ii) the right-of-use asset at the undiscounted amount of lease payments plus initial direct 

costs. Such lessees would recognise lease payments in profit or loss over the lease term 

(paragraph 64). 

 

Question 8: Lease term 

Do you agree that a lessee or a lessor should determine the lease term as the longest 

possible term that is more likely than not to occur taking into account the effect of any 

options to extend or terminate the lease? Why or why not? If not, how do you propose 

that a lessee or a lessor should determine the lease term and why? 

 

Question 9: Lease payments 

Do you agree that contingent rentals and expected payments under term option penalties 

and residual value guarantees that are specified in the lease should be included in the 

measurement of assets and liabilities arising from a lease using an expected outcome 

technique? Why or why not? If not, how do you propose that a lessee or a lessor should 

account for contingent rentals and expected payments under term option penalties and 

residual value guarantees and why? Do you agree that lessors should only include 

contingent rentals and expected payments under term option penalties and residual value 

guarantees in the measurement of the right to receive lease payments if they can be 

measured reliably? Why or why not? 

 

Question 12: Statement of financial position  

(a) Do you agree that a lessee should present liabilities to make lease payments separately 

from other financial liabilities and should present right-of-use assets as if they were 

tangible assets within property, plant and equipment or investment property as 

appropriate, but separately from assets that the lessee does not lease (paragraphs 25 and 

BC143–BC145)? Why or why not? If not, do you think that a lessee should disclose this 

information in the notes instead? What alternative presentation do you propose and why? 
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Bilaga III  
 

Remissvar Typ Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Fråga 4 Fråga 5 

100 1 0 0 0 0 0 

257 1 0 0 0 0 0 

113 1 0 0 0 0 0 

227 1 -1 0 1 1 -1 

163 1 -1 1 1 -1 1 

51 1 0 0 0 0 0 

25 1 -1 1 1 -1 -1 

73 1 -1 -1 1 1 -1 

108 1 -1 -1 0 0 -1 

60 1 0 0 0 0 0 

91 1 0 0 0 0 0 

228 1 0 -1 -1 -1 0 

178 1 0 1 0 0 0 

191 1 -1 0 0 0 0 

84 1 -1 -1 0 -1 1 

81 1 1 0 -1 -1 -1 

115 1 0 1 0 0 0 

159 1 -1 -1 -1 -1 1 

30 1 1 -1 -1 1 1 

42 1 0 0 0 0 1 

151 1 -1 0 -1 0 0 

104 1 0 0 0 0 0 

267 1 0 0 0 0 0 

170 1 0 0 -1 0 -1 

213 1 -1 1 -1 -1 -1 

150 1 -1 1 -1 -1 1 

276 1 0 0 0 0 0 

294 1 0 0 0 0 0 

130 1 -1 1 -1 -1 1 

166 1 0 0 -1 0 0 

78 1 1 -1 -1 1 -1 

63 1 1 -1 -1 -1 -1 

72 1 1 -1 -1 -1 1 

248 1 1 -1 -1 -1 -1 

83 1 0 1 -1 -1 1 

162 1 -1 1 -1 -1 1 

143 1 -1 -1 -1 -1 1 

11 1 -1 -1 -1 -1 1 

69 1 0 0 0 0 0 

128 1 0 0 0 0 0 

185 1 -1 -1 -1 -1 -1 

220 1 0 0 1 -1 0 
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210 1 0 0 -1 0 0 

35 1 1 -1 -1 -1 -1 

97 1 0 0 0 0 0 

132 1 1 -1 -1 -1 -1 

217 1 -1 0 -1 -1 0 

156 1 -1 0 0 0 0 

289 1 1 -1 -1 -1 -1 

172 1 -1 -1 -1 -1 -1 

264 1 -1 0 1 1 0 

152 1 -1 -1 -1 -1 -1 

80 1 -1 1 1 1 1 

229 1 -1 -1 -1 -1 0 

262 1 1 -1 0 0 0 

24 1 -1 1 -1 -1 1 

22 1 0 0 0 0 1 

85 1 0 0 0 0 0 

179 1 -1 0 0 -1 0 

89 1 -1 0 1 -1 1 

109 1 0 0 0 0 0 

88 1 0 0 0 0 0 

86 1 0 0 0 0 0 

103 1 1 -1 1 -1 -1 

177 1 0 1 0 -1 0 

114 1 -1 0 0 0 0 

19 1 0 0 0 -1 0 

230 1 1 0 0 0 0 

43 1 0 0 0 0 0 

26 1 0 0 0 0 0 

92 1 0 0 0 0 0 

66 1 -1 -1 1 -1 1 

117 1 -1 -1 1 1 -1 

160 1 -1 -1 -1 -1 0 

67 1 -1 -1 0 1 0 

198 1 -1 -1 1 1 1 

203 1 0 0 0 0 0 

233 1 -1 1 1 1 -1 

38 1 0 0 0 0 0 

133 1 -1 -1 0 -1 0 

237 1 1 1 -1 -1 1 

165 1 -1 0 -1 -1 0 

285 1 0 0 1 1 0 

205 1 0 0 -1 0 0 

209 1 -1 -1 1 0 0 

99 1 0 0 0 0 0 

121 1 -1 1 -1 0 -1 

208 1 0 0 -1 0 0 
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223 1 0 0 0 0 0 

140 1 0 -1 1 1 -1 

238 1 -1 1 -1 -1 -1 

21 1 -1 -1 1 1 -1 

53 1 0 0 -1 -1 0 

123 1 1 1 0 1 -1 

138 1 1 1 -1 -1 1 

116 1 0 -1 -1 -1 1 

290 1 0 0 0 0 0 

194 1 -1 -1 -1 -1 1 

148 1 0 0 0 0 0 

47 1 -1 0 1 0 0 

161 1 0 0 -1 -1 0 

180 1 -1 -1 -1 -1 0 

186 1 -1 1 -1 -1 -1 

55 1 0 -1 0 0 -1 

279 1 0 0 0 0 0 

96 1 0 0 0 0 0 

54 1 0 -1 -1 0 0 

231 1 0 -1 -1 1 0 

23 1 1 -1 -1 0 1 

188 1 0 1 0 -1 1 

98 1 0 0 0 0 0 

102 1 1 -1 1 -1 1 

57 1 0 0 0 0 0 

291 1 -1 -1 -1 -1 1 

112 1 -1 1 -1 -1 1 

245 1 0 0 0 0 0 

144 1 0 0 0 0 0 

50 1 0 0 -1 0 0 

171 1 -1 -1 1 1 1 

212 1 -1 -1 1 -1 -1 

225 1 -1 -1 -1 -1 1 

93 1 0 0 0 0 0 

154 1 1 0 0 0 0 

76 1 -1 -1 -1 -1 0 

129 1 -1 1 1 1 -1 

75 1 0 -1 0 -1 -1 

7 1 0 0 -1 -1 -1 

277 1 0 0 0 0 0 

158 1 -1 -1 -1 -1 -1 

174 1 -1 -1 -1 -1 1 

110 1 -1 0 0 -1 0 

124 1 -1 -1 -1 -1 -1 

216 1 -1 1 1 0 0 

16 1 0 1 -1 0 0 
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9 1 0 0 0 0 0 

135 1 0 0 -1 0 0 

56 1 -1 0 -1 0 0 

254 1 1 0 0 0 0 

274 1 -1 -1 -1 -1 -1 

153 1 -1 0 0 0 0 

280 1 -1 -1 1 -1 1 

65 1 0 0 0 0 0 

226 1 -1 0 -1 0 0 

189 1 -1 -1 1 -1 -1 

271 1 1 -1 1 -1 -1 

204 1 -1 -1 -1 -1 -1 

105 1 0 0 0 0 0 

258 1 0 0 0 0 0 

275 1 0 0 0 0 0 

169 1 1 1 -1 -1 -1 

195 1 -1 0 0 0 0 

136 1 0 0 -1 -1 0 

95 1 0 0 0 0 0 

301 1 0 0 0 0 0 

17 1 0 -1 -1 -1 1 

10 1 -1 -1 -1 -1 0 

79 1 -1 -1 1 1 -1 

176 1 -1 -1 1 1 -1 

214 1 0 0 -1 0 0 

122 1 -1 1 -1 -1 1 

141 1 -1 1 -1 -1 1 

106 1 0 0 0 -1 0 

62 1 0 -1 0 1 -1 

167 1 1 1 -1 -1 1 

196 1 -1 -1 1 -1 -1 

18 1 -1 -1 1 1 -1 

201 1 -1 1 -1 -1 0 

157 1 0 0 0 0 0 

246 1 1 1 1 -1 -1 

197 1 0 0 0 0 0 

187 1 1 0 1 1 1 

45 1 1 0 -1 0 -1 

193 1 -1 -1 1 1 1 

181 1 -1 -1 1 -1 -1 

202 1 -1 0 0 0 0 

251 1 -1 -1 0 -1 -1 

200 1 -1 -1 0 0 0 

94 1 0 0 0 0 0 

29 1 -1 1 -1 -1 1 

282 1 -1 -1 1 1 1 
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278 1 0 0 0 0 0 

211 1 0 0 -1 1 1 

137 1 -1 1 1 -1 -1 

127 1 0 -1 -1 -1 1 

234 1 0 0 0 0 0 

77 1 -1 0 -1 -1 1 

287 1 -1 -1 0 0 1 

224 1 0 0 -1 0 0 

119 2 1 1 -1 1 -1 

27 2 0 1 0 0 0 

175 2 1 -1 1 1 -1 

120 2 1 1 1 1 -1 

139 2 1 -1 1 1 1 

90 2 1 -1 -1 -1 -1 

173 2 1 -1 -1 1 -1 

270 2 1 1 -1 0 1 

284 2 0 -1 1 -1 -1 

263 2 1 1 -1 1 1 

219 2 -1 -1 -1 -1 1 

283 2 1 1 1 1 -1 

281 2 0 -1 1 1 0 

244 2 1 -1 -1 -1 1 

28 2 -1 -1 -1 1 -1 

13 2 1 -1 1 1 -1 

149 2 1 1 1 1 1 

155 2 1 -1 -1 -1 -1 

125 2 1 -1 -1 1 -1 

58 2 1 -1 1 1 1 

298 2 1 -1 1 1 -1 

232 2 1 -1 1 1 -1 

240 2 1 -1 1 1 -1 

34 2 1 1 1 0 -1 

82 2 1 -1 1 1 -1 

71 2 1 1 0 0 1 

5 2 1 1 -1 1 1 

250 2 -1 -1 1 1 1 

126 2 1 0 1 1 -1 

8 3 -1 0 -1 0 1 

261 3 -1 -1 1 1 -1 

41 3 -1 1 -1 -1 -1 

256 3 1 -1 1 1 -1 

6 3 1 1 -1 1 -1 

222 3 1 -1 1 1 1 

74 3 1 1 -1 1 0 

253 3 1 -1 -1 1 1 

44 3 1 -1 0 1 -1 
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269 3 1 -1 0 1 -1 

64 3 1 1 -1 1 -1 

168 3 1 -1 -1 -1 1 

296 3 1 -1 1 1 1 

297 3 1 0 0 1 0 

15 3 0 0 -1 -1 0 

36 3 1 -1 1 1 -1 

14 3 0 1 -1 -1 1 

221 3 -1 -1 1 -1 1 

206 3 -1 0 -1 -1 1 

70 3 1 -1 1 1 1 

241 3 0 1 1 1 1 

260 3 1 -1 1 1 -1 

242 3 1 1 1 1 1 

164 3 -1 -1 1 1 -1 

293 3 0 1 -1 1 1 

32 3 1 1 -1 -1 -1 

33 3 0 1 1 1 -1 

131 4 1 0 0 0 0 

252 4 -1 0 0 0 1 

288 4 0 0 0 -1 0 

268 4 1 1 1 0 -1 

199 4 1 -1 1 1 1 
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Bilaga IV  
 

Remissvar Typ Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Fråga 4 

786 1 0 0 0 0 

779 1 0 0 0 0 

774 1 -1 -1 -1 -1 

770 1 1 -1 -1 -1 

759 1 1 -1 1 1 

756 1 0 1 0 0 

753 1 0 0 0 0 

750 1 1 1 1 1 

745 1 1 -1 -1 -1 

742 1 0 0 0 0 

738 1 1 1 0 0 

735 1 1 1 1 -1 

732 1 0 1 0 0 

728 1 -1 -1 0 0 

724 1 0 1 1 -1 

720 1 -1 -1 -1 -1 

715 1 0 0 -1 0 

711 1 0 -1 0 0 

706 1 0 0 0 0 

702 1 0 1 1 0 

699 1 0 0 -1 0 

696 1 1 -1 1 -1 

691 1 0 1 1 0 

688 1 1 -1 -1 0 

677 1 0 0 0 0 

668 1 0 1 -1 -1 

665 1 1 1 1 0 

662 1 1 -1 1 -1 

657 1 1 -1 1 -1 

653 1 0 0 0 0 

650 1 0 0 -1 -1 

647 1 1 0 1 1 

641 1 0 0 0 0 

637 1 1 0 1 0 

630 1 0 0 0 0 

625 1 0 -1 0 0 

622 1 -1 -1 -1 -1 

619 1 1 1 -1 -1 

616 1 0 -1 0 0 

613 1 1 0 0 -1 

608 1 0 -1 0 0 

605 1 -1 1 1 -1 
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602 1 1 -1 0 -1 

597 1 0 0 0 0 

591 1 -1 -1 -1 -1 

588 1 1 -1 0 0 

584 1 -1 0 0 0 

580 1 0 0 0 0 

576 1 1 -1 0 0 

573 1 1 -1 -1 -1 

565 1 1 1 -1 1 

562 1 -1 1 -1 -1 

558 1 0 0 0 0 

555 1 0 0 0 0 

551 1 0 -1 0 0 

547 1 0 1 0 0 

543 1 1 -1 1 0 

537 1 0 0 0 0 

534 1 1 0 0 0 

531 1 0 0 0 0 

528 1 0 1 1 0 

524 1 1 -1 1 1 

520 1 0 0 0 0 

517 1 0 0 0 0 

513 1 1 1 1 1 

510 1 -1 -1 0 -1 

507 1 1 -1 -1 -1 

503 1 0 1 -1 0 

500 1 1 -1 -1 -1 

497 1 0 1 0 0 

491 1 1 -1 1 0 

484 1 0 -1 1 0 

479 1 1 1 -1 0 

476 1 1 -1 -1 0 

473 1 -1 0 0 0 

470 1 1 1 -1 -1 

466 1 1 -1 -1 -1 

462 1 0 1 -1 0 

459 1 -1 0 -1 1 

455 1 0 0 0 0 

450 1 1 -1 0 0 

447 1 1 1 0 -1 

444 1 0 -1 0 0 

441 1 1 1 0 -1 

438 1 1 -1 0 -1 

434 1 -1 -1 1 1 

430 1 -1 -1 1 -1 

427 1 0 -1 0 0 
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424 1 1 -1 1 -1 

420 1 -1 -1 1 -1 

416 1 0 0 0 0 

413 1 1 1 1 1 

410 1 -1 1 1 -1 

407 1 1 1 1 0 

403 1 0 -1 0 0 

400 1 0 0 0 0 

397 1 1 -1 1 0 

393 1 1 1 0 0 

389 1 1 -1 1 -1 

383 1 0 -1 0 0 

378 1 -1 1 1 -1 

374 1 1 -1 -1 -1 

371 1 1 1 0 0 

366 1 0 0 0 0 

362 1 0 0 0 -1 

358 1 -1 1 0 0 

355 1 0 0 0 0 

350 1 1 -1 0 -1 

347 1 0 0 0 0 

344 1 1 1 -1 -1 

340 1 1 -1 1 0 

336 1 -1 -1 -1 -1 

333 1 0 0 0 0 

329 1 0 0 0 0 

325 1 0 1 0 0 

322 1 1 -1 -1 -1 

318 1 0 0 0 0 

314 1 1 -1 -1 -1 

307 1 0 1 -1 0 

304 1 0 0 0 0 

297 1 1 -1 -1 -1 

293 1 0 -1 0 0 

290 1 0 0 0 0 

286 1 0 -1 -1 0 

282 1 0 -1 0 0 

279 1 0 0 0 0 

272 1 0 0 0 0 

268 1 0 1 0 0 

264 1 0 0 -1 0 

261 1 0 -1 -1 0 

258 1 0 0 0 0 

254 1 0 1 1 -1 

251 1 1 -1 -1 -1 

248 1 1 1 0 -1 
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245 1 -1 -1 1 -1 

242 1 -1 0 -1 0 

238 1 0 -1 1 -1 

232 1 0 0 0 0 

227 1 1 -1 -1 0 

221 1 0 -1 -1 0 

214 1 -1 -1 -1 0 

210 1 0 0 0 0 

207 1 0 0 0 0 

204 1 1 -1 1 -1 

200 1 1 -1 1 -1 

195 1 0 -1 1 -1 

192 1 0 0 0 0 

187 1 0 -1 0 0 

183 1 -1 -1 -1 -1 

179 1 0 0 -1 0 

174 1 0 1 0 1 

169 1 0 0 0 0 

166 1 1 -1 -1 -1 

162 1 0 -1 -1 0 

153 1 0 -1 -1 0 

150 1 -1 -1 -1 0 

147 1 0 0 0 0 

144 1 0 0 0 0 

138 1 0 0 0 0 

134 1 0 0 0 0 

130 1 0 0 0 0 

127 1 0 0 0 0 

122 1 -1 1 1 1 

117 1 0 0 0 0 

114 1 -1 0 0 0 

111 1 0 -1 -1 0 

108 1 0 0 0 0 

104 1 1 -1 0 0 

101 1 1 -1 -1 -1 

98 1 0 -1 0 -1 

94 1 -1 -1 0 0 

91 1 0 0 0 0 

88 1 0 0 0 -1 

85 1 0 0 0 0 

81 1 0 0 0 0 

75 1 0 -1 0 0 

69 1 -1 -1 0 0 

60 1 0 0 0 0 

56 1 0 0 0 0 

47 1 0 0 0 0 
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37 1 0 0 0 0 

31 1 0 1 1 0 

27 1 -1 0 -1 0 

19 1 -1 0 0 0 

10 1 0 -1 0 0 

687 2 1 -1 -1 1 

678 2 1 1 1 -1 

586 2 1 1 -1 1 

560 2 0 1 -1 0 

545 2 -1 -1 1 -1 

540 2 -1 1 -1 -1 

418 2 -1 -1 1 -1 

406 2 1 1 1 -1 

2 2 0 0 0 0 

6 2 0 0 0 0 

7 2 0 0 0 0 

63 2 1 -1 1 -1 

67 2 0 1 0 0 

74 2 1 1 1 -1 

155 2 0 1 -1 -1 

199 2 -1 -1 0 -1 

265 2 -1 -1 -1 -1 

317 2 -1 -1 0 -1 

341 2 1 -1 -1 1 

364 2 1 -1 1 -1 

367 2 1 1 -1 1 

384 2 0 0 0 0 

392 2 -1 1 1 0 

331 2 0 1 -1 1 

188 2 -1 -1 -1 -1 

220 2 1 -1 1 -1 

287 2 0 0 0 0 

300 2 -1 0 -1 0 

73 2 -1 0 -1 -1 

319 2 -1 1 1 1 

66 2 -1 1 -1 1 

106 2 -1 -1 -1 -1 

50 2 1 1 1 -1 

767 2 1 -1 1 -1 

763 2 0 -1 -1 -1 

747 2 -1 0 -1 -1 

692 2 1 -1 -1 1 

684 2 -1 0 -1 0 

451 2 1 -1 1 -1 

712 2 0 -1 0 0 

670 2 -1 -1 1 -1 
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771 3 1 -1 -1 -1 

769 3 -1 -1 0 -1 

727 3 1 1 1 -1 

680 3 1 0 0 0 

674 3 -1 1 -1 -1 

673 3 1 1 1 1 

672 3 0 -1 -1 0 

659 3 1 -1 1 -1 

636 3 -1 1 1 1 

481 3 -1 -1 1 -1 

694 3 1 -1 1 -1 

29 3 1 -1 -1 0 

55 3 -1 -1 0 -1 

351 3 0 1 -1 0 

295 3 1 0 0 -1 

121 3 1 -1 -1 -1 

142 3 1 1 -1 -1 

185 3 1 0 -1 0 

241 3 1 -1 1 -1 

143 3 -1 1 -1 -1 

777 3 0 0 0 -1 

708 3 -1 -1 -1 -1 

686 3 1 -1 -1 0 

125 3 1 1 -1 -1 

660 3 0 0 0 0 

642 3 -1 0 0 0 

639 3 1 -1 0 0 

572 3 -1 -1 1 -1 

523 3 0 -1 0 -1 

784 4 0 0 0 0 

780 4 -1 -1 -1 -1 

762 4 0 0 0 0 

748 4 -1 -1 -1 -1 

709 4 -1 0 -1 -1 

675 4 0 -1 -1 0 

646 4 1 1 1 -1 

567 4 1 1 1 -1 

435 4 0 0 0 0 

131 4 0 0 0 0 

161 4 0 0 0 0 

236 4 0 -1 -1 0 

257 4 0 1 1 0 

285 4 -1 0 0 0 

313 4 1 -1 1 -1 

326 4 0 0 0 0 

361 4 0 0 0 0 



 

- 68 - 

598 4 0 -1 0 0 

308 4 0 0 0 0 

381 4 -1 0 0 0 

52 2 0 -1 -1 -1 

 

 



 

 

 
 
 
 

 
Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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