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Syfte:            Att undersöka hur tillämpningen och implementeringen av 

IFRS 4 sett ur hos onoterade försäkringsbolag under 

tidsperioden 2004- 2014 samt analysera om vissa faktorer 

kan påverka bolagens implementering och tillämpning av 

IFRS.                                                                             

                                                                         

Metod:   Uppsatsen har kombinerat kvantitativt och ett kvalitativt 

angreppssätt. Vår data har således genererats från en 

enkätstudie och sedan har en dokumentstudie av 

årsredovisningar. 

   

  

Empiri:  Uppsatsens empiri tyder på att majoriteten av de svenska 

försäkringsföretagen valt att upprätta sina finansiella 

rapporter i enlighet med lagbegränsad IFRS/IFRS och 

därmed IFRS 4. En övervägande majoritet av företagen 

valde att för första gången tillämpa dessa standarder år 

2007. Vidare så pekar empirin på att implementeringen av 

IFRS 4 har skett stegvis sedan tillämpningen. Bolagen 

uppger själva att övergången till IFRS är för att dem vill 

följa svenska lagar och regleringar. 

 

Slutsats:  Frivillig övergång till IFRS påverkas bland annat av 

bolagets struktur och internationella aktivitet. 

Implementeringen av IFRS 4 hos bolagen har skett stegvis 

och varit mjuk och flexibel.  
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Förkortningar 
 

IAS                                  International Accounting Standards 

IASB                               International Accounting Standards Board 

IASC                               International Accounting Standards Committee 

IFRS                               International Financial Reporting Standards 

FI                                     Finansinspektionen 

FFFS                            Finansinspektionens föreskrift och allmänna råd 

ÅRL                                Årsredovisningslagen 

ÅRFL         Lagen om årsredovisning i försäkringsföretag 

FRL                                Försäkringsrörelselagen    

FAL                                Försäkringsavtalslagen    

RFR                                Rådet för finansiell rapportering 

 
 

Definition av begrepp 

Nedan presenteras och definieras begrepp som är antigen återkommande i studien eller 

begrepp som kan vara främmande för en som inte är verksam inom studiens ämnesområde. 

 

Finanskrisen: Avser den senaste finansiella kris vars begynnelse var år 2007 i amerikanska 

bolånemarknaden, som sedan utvecklades till en global finanskris när den amerikanska 

investmentbanken Lehman Brothers gick i konkurs. (Riksbanken, 2012). 

 

Premie: Priset för försäkringen, betalas in enligt avtal, kan vara månadsvis, kvartal eller en 

årlig inbetalning.(Nationalencyklopedin, 2015) 

 

IFRS: International Financial Reporting Standards (IFRS) uppgift är att ta fram redovisnings 

standarder som är utvecklade för börsnoterade bolag av the International Accounting 

Standards Board (IASB) (IASB, 2015). 

 

IFRS 4: Behandlar definitionen och värderingen av försäkringskontrakt. (IASB,2004) 

 

Reinsurance contract: En Återförsäkring, när försäkringsgivare tecknar ett försäkringsavtal 

med en annan försäkringsgivare, där den andra försäkringsgivaren skall ersätta en kontrakt 

som den första försäkringsgivaren avtalat med en försäkringstagare. (Investopedia, 2015) 
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Embedded derivatives: Klausuler i ett försäkringskontrakt där pengavärdet tillåts modifieras 

då beloppet är bundet till ett annat rörligt mått. Exempelvis aktiepriser, råvarupriser, 

valutakurser och så vidare. (Investorwords, 2015) 

 

Fair Value: Fair value är en rationell och objektiv värdering som används istället för 

marknadsvärdet för en tillgång eller åtagande där en marknadsvärdet inte kan 

fastställas.(Investopedia, 2015) 

 

Discretionary participation feature: En kontraktuell rätt där försäkringstagaren får 

utöver den garanterade ersättningen även ytterligare komplement.(IASB, 2012) 

 

Unbundling of deposit components: När man i en försäkringskontrakt innehållande både 

försäkring och insättning, separerar man dessa två delar och behandlar dem som två olika 

kontrakt.(IASB/FASB, 2009) 

 

IFRS 7: Reglerar krav som stalls på finansiella utlåtanden I finansiella rapporter som tillåter 

användarna att utvärdera relevansen av finansiella instrument, riskerna och hur man tillåts 

hantera dessa. (IASB, 2014) 

 

IAS 39: Behandlar definitionen och värderingen av finansiella instrument, kraven och 

mätningen av tillgångar och åtaganden och visa kontrakt (IASB, 2014). 

IFRS 9: Är tänkt att efterträda IAS 39 år 2018 och syftet med den är att reglerar kraven för 

vilket kategori de finansiella instrumenten skall hamna i och hur dessa skall värderas. (PWC, 

2014) 

Lagbegränsad IFRS: Internationella redovisningsstandarder som antagits för tillämpning 

med de begränsningar som följer av RFR 2 och FFFS 2008:26. Lagbegränsad IFRS 4 infördes 

den 1:a januari år 2007. (PWC, 2015) 

 

IAS 8: Reglerar kriterierna vid ändring och användning av redovisnings praxis. (IASB, 2005) 

 

Solvens II: Detta är ett samlingsnamn på de nya solvensregler för försäkringsbolag som har 

framtagits av EU. (Finansinspektionen, 2015) 
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1. Inledning 

Detta inledande kapitlet bidrar till att ge läsaren en överblick av det ämne som denna studie 

behandlar. Kapitlet inleds med en bakgrundsbeskrivning som syftar till att ge läsaren ökad 

förståelse kring ämnet. Därefter följer en problemdiskussion som sedan mynnar ut i en 

redogörelse av studiens forskningsfrågor och syfte. 

 

1.1 Bakgrund 

Världen befinner sig än idag i ett stadium av ökad globalisering där företag är verksamma 

utanför hemlandets gränser och där bolagsstrukturen består av moder- och dotterbolag som är 

verksamma i olika delar av världen är en del av företagens vardag (Europeiska Unionen, 

2014). 

 

Företag har olika legala villkor att förhålla sig till vilket skapar ett problem vad gäller 

jämförbarheten mellan företag som är verksamma inom olika nationella gränser. Ett steg i 

motarbeta detta och därmed öka jämförbarheten i redovisningen antogs, Europaparlamentet 

och Europeiska unionens råd år 2002, förordning 1606/2002 om tillämpning av internationella 

redovisningsstandarder. Detta innebär att sedan den 1:a januari 2005 så är 

redovisningsreglerna IAS/IFRS (International Accounting Standards respektive International 

Financial Reporting Standards) obligatoriska för alla europeiska noterade bolag inom EU 

(Notisum, 2002) med smärre undantag för företag som endast har skuldebrev noterade gäller 

en övergångsfrist till år 2007 (Finansinspektionen, 2004). 

 

Syftet med en reglering av redovisningen är att öka jämförbarheten av den information som 

redovisningen och dess rapporter tillhandahåller. Redovisningen skall ge både interna och 

externa intressenter en rättvisande bild av företagets finansiella ställning. Exempel på viktiga 

externa intressenter är: 

 Aktieägare kan använda informationen till att bedöma hur väl skött bolaget är samt om 

företaget är ett bra investeringsobjekt eller inte. 

 Kreditgivare är i behov av informations som underlättar för dem att bedöma företagets 

möjlighet att betala räntor och avgifter (Sundgren, Nilsson & Nilsson 2013, sid. 21-

27). 
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Utöver de regleringar som gäller i större geografiska områden så finns det i de flesta fall 

regleringar som gäller lokalt. I Sverige skall redovisning exempelvis ske i enlighet med god 

redovisningssed, se 4 kap. 2 § bokföringslagen (BFL) samt 2 kap. 2§ årsredovisningslagen 

(ÅRL) (Sundgren, et al. 2013, s.12-13). 

 

Specifikt för försäkringsföretag finns ytterligare regleringar och rekommendationer gällande 

redovisningen. Ett exempel på detta är finansinspektionens författning FFFS 2006:17 som har 

gällt sedan år 2007 (upphävd 2009 och ersatt med FFFS 2008:26). Regleringarna i denna 

författning är anpassade till internationella redovisningsstandarder och reglerar bland annat 

hur försäkringsföretag ska upprätta sin årsredovisning. Denna författning möjliggör för 

försäkringsföretagen att tillämpa så kallad lagbegränsad IFRS, med detta avses att av EU 

godkända internationella redovisningsstandarder (IFRS) tillämpas men med begränsning av 

vad som regleras i svensk lag (Finansinspektionen 2009). För försäkringsföretag har en 

specifik standard framtagits, IFRS 4 försäkringsavtal, dessa standarder innefattar en definition 

av försäkringsavtal och behandlar bland annat hur dessa skall redovisas. 

 

I Sverige består branschen av över 400 registrerade försäkringsbolag, varav majoriteten utgörs 

av mindre lokala skadebolag. Marknaden för försäkringsbolagen är koncentrerad till ett par 

större bolag och bolagsgrupper, inom sakskadeförsäkring är dem fem största bolagen 

innehavaren av över 80% av marknadsandelen (Svensk försäkring, 2014) 

 

Branschspecifikt för försäkringsbranschen är att företagens “varulager” består av avtal och 

åtaganden som de har gentemot sina försäkringstagare. Ett försäkringsföretags inkomst 

kommer således primärt från premieavgifter som kunderna inbetalar för att bolagets åtagande 

gentemot dem skall gälla, sekundärt får bolagets ett pengaflöde från finansiella tillgångar där 

de valt att placera kundernas premier i syfte om att få positiv avkastning för dessa. Det blir 

således av större vikt att kunna upprätta en standardisering av vad ett försäkringskontrakt är 

och hur den skall definieras och hanteras mellan försäkringsbolagen. 
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1.2 Problemformulering 

Syftet med framtagandet av dem internationella redovisningsstandarderna (IFRS) är att 

tillfredsställa önskan om en ökad jämförbarhet samt att minimera avvikelserna mellan 

ländernas redovisningspraxis. Men tidigare forskning har visat indikationer på att 

implementeringen av IFRS har varit flexibel (Hellman, 2012), vilket motverkar syftet med 

IFRS. Detta kan resultera i att informationen istället är missvisande för externa aktörer när 

antagandet görs att en global standard är applicerat enhetlig över landsgränserna när 

verkligheten är som sådan att olika länder tolkar och tillämpar IFRS efter egna nationella 

regleringar och kulturella särdrag (Ball et. al. 2000; Schipper 2005; Hail et al. 2010). Dessa 

skillnader presenterar sig över landsgränser enligt tidigare nämnd forskning men om 

skillnader i implementering och tillämpning även noteras regionalt och inom samma bransch 

är vad denna studie skall behandla. Det är obligatoriskt för noterade bolag att tillämpa denna 

standard men inte för privata bolag, detta innefattar även finansiella bolag, onoterade 

försäkringsföretag är således inte legalt tvingade att övergå till IFRS och därmed tillämpa 

IFRS 4. Ett onoterat bolag kan välja att frivilligt övergå till IFRS, en sådan övergång är dock 

förknippat med stora omställningskostnader (Söderström & Sun, 2007) och eftersom bolag 

anses agera rationellt och legitimerat (Drake et al. 2010) finns det faktorer som påverkar 

bolagets och deras beslut gällande en frivillig övergång till IFRS och därmed IFRS 4. Vilka 

motiv som påverkar bolagen att göra en frivillig övergång av redovisningsstandard har 

studerats tidigare av bland annat Paul Andre, Peter Walton och Dan Yang (2012). Studien 

påvisade att motiv som uppvisade en signifikant positiv korrelation och därmed kan antas vara 

en bakomliggande faktorer för en övergång till IFRS för medelstora företag var främst 

bolagets internationalitet, kapitalstruktur och storlek.  

 

1.3 Frågeställningar 

 Hur har implementeringen och tillämpandet av IFRS 4 sett ut hos icke börsnoterade 

försäkringsföretagen sedan 2004? 

 Vilka motiv ligger bakom beslutet att upprätta, alternativt att inte upprätta, de 

finansiella rapporterna i enlighet med IFRS 4 hos icke börsnoterade 

försäkringsföretag? 
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1.4 Syfte 

Denna uppsats syftar till att undersöka hur implementeringen och tillämpningen av IFRS 4 

sett bland onoterade försäkringsbolag i Sverige sedan 2004. Vidare syftar uppsatsen till att 

analysera huruvida faktorer som härletts ur tidigare forskning såsom globalisering, 

kapitalstruktur och storleken på bolaget kan vara aktuella även för icke noterade 

försäkringsbolag som valt att frivilligt övergå till att använda sig av globala standarden IFRS. 

Detta genom att analysera om detta syliggörs eller uppvisas som skillnader i 

försäkringsbolagens implementering och tillämpning av IFRS 4. 
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2. Metod 

Under kommande kapitel kommer vi att beskriva och motivera vårt metodval och hur 

tillvägagångssättet för fastställande av studiens urval gått till.  Fortsättningsvis kommer vi 

belysa och förklara vår datainsamlings- och undersökningsmetod som vi har använt oss av 

och därefter diskuteras studiens validitet och reliabilitet. 

 

 

För att besvara frågeställningarna tillämpar en positivistisk tillvägagångssätt då syftet med 

uppsatsen är att undersöka och beskriva hur onoterade företag implementerar och tillämpar 

IFRS 4 i sin redovisning, vilket är ett deskriptiv angreppssätt (Bryman & Bell 2005, s.25). 

Uppsatsens teoretiska referensram är uppbyggd av tidigare forskning som tillämpat ett 

induktivt angreppssätt för att generera och testa motiv och faktorer som kan påverka bolagen i 

deras val av redovisningsstandard. 

2.1 Studiens metodval och angreppsätt 

Målet med denna studie är att få en inblick över bolagens implementering och tillämpning av 

IFRS 4 och detta skall vi uppnå genom att genomgående studera tre försäkringsbolags 

finansiella rapporter från år 2004 till 2014. Dessa finansiella rapporter och dess tillhörande 

upplysningar ska vi sedan tolka och analysera för att bilda en uppfattning över bolagens 

implementering och tillämpning av IFRS 4 hänfört från bolagens egna rapporter och 

noteringar. Denna typ av tillvägagångssätt betecknas inom metodforskning som kvalitativ 

(Bryman & Bell 2005, s.39). För att även möjliggöra bildandet av en mer övergripande bild 

över IFRS 4 och dess implementering beslutar vi att kombinera forskningsmetoder genom att 

anta en både kvalitativ och kvantitativ metodval.  

 

Syftet med vår kvantitativa data är generera en övergripande bild över hur stor andel av de 

svenska försäkringsföretagen som helt eller delvis tillämpar IFRS 4 i sin redovisning och 

varför en frivillig övergång till IFRS gjorts enligt bolagen själva. För denna del av studien har 

en tvärsnittsdesign valts, detta innebär att data insamlats från mer än ett fall vid en viss 

tidpunkt (Bryman & Bell 2005, s.65). För att maximera vår förmåga att nå ut till fler bolag 

under den begränsade tidsperiod som studien upprättas så kommer vår upprättade enkät att 

skickas ut, insamlas och slutligen bearbetas elektroniskt. Motiveringen av användandet av 

elektroniska enkäter trots att de kännetecknas av hög bortfall, är att denna metod möjliggör 
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insamling av en stor mängd data under en kort tidsperiod samtidigt som den är 

kostnadseffektiv (Bryman & Bell 2005, s.65). 

 

Två vanliga vetenskapliga angreppsätt inom redovisningsforskning är normativ och positiv 

(Godfrey 2010, s.28). Det som särskiljer dessa två är syftet, normativ redovisningsforskning 

syftar till att skapa principer/teorier över hur det ska/bör vara. I kontrast så syftar positiv teori, 

att beskriva hur redovisningen ser ut genom att studera verkligheten på ett objektivt sätt 

genom tillgängliga mätbara förhållanden (Godfrey 2010, s.28), alltså identifiera och 

nedteckna eller kodifiera redan existerande praxis. Denna studie faller inom kategorin för 

positiv teori då vårt syfte inte är att generera varken teori eller framta nya 

redovisningsprinciper. Utan syftet med denna studie är att genom att analysera 

årsredovisningarna för vårt urval av bolag och kombinera detta med data från vår 

enkätundersökning upprätta en bild över bolagens implementering och tillämpning av IFRS 4 

och sedan analysera huruvida motiv såsom globalisering, kapitalstruktur och storleken på 

bolaget haft en påverkan på bolagets beslut i frivillig övergång till IFRS och om detta 

synliggörs i försäkringsbolagens implementering av IFRS 4.  

 

2.1.1 Studiens primärdata 

Vår empiri kan uppdelas i två olika typer av data, primär- och sekundärdata och för att 

besvara våra forskningsfrågor och därmed uppfylla syftet med studien har det varit 

nödvändigt för oss att använda oss utav en kombination av båda dessa datakällor. Vår 

huvudsakliga data, Primärdata, kännetecknas av information som består av data som samlats 

in enbart för det ämnande ändamålet (Bryman och Bell, 2005). Studiens primärdata består av 

enkäten som vi utformade och skickade iväg till vårt urval av försäkringsbolag. Annan data 

som faller inom denna kategori innefattar våra studieobjekts årsredovisningar från åren 2004 

till 2014 som studerades för att bilda oss en mer detaljerad bild över vilken utsträckning IFRS 

4 implementerats hos våra valda studieobjekt. Sekundärdata, som kännetecknas av att ha 

insamlat för annan ändamål än studiens egna syfte. Den sekundära datan har varit nödvändig 

och ett viktigt verktyg för oss under studiens tid för att förstå och inhämta information på 

kortast möjliga tid. Denna består av primärt av statistisk information över försäkringsbolagens 

investeringar och omsättning som är nödvändigt för att bilda oss en uppfattning över bolagets 

karaktärisering i förhållande till faktorer såsom globalisering, kapitalstruktur och storlek.  
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2.2 Genomförande 

Denna studie består som tidigare beskrivits av en kvantitativ och en kvalitativ del. Den 

kvantitativa studien består av en enkätstudie där data insamlats med hjälp av en 

tvärsnittsmetod. Den kvalitativa studien består av en dokumentstudie där tre försäkringsbolag 

studerats mer ingående. Genomförandet av de båda studierna presenteras nedan. 

 

2.2.1 Enkäter 
Den kvantitativa delen av studien inleddes med att en enkät (se bilaga 1), vars syfte var att på 

ett kort och koncist sätt ge oss en övergripande blick gällande huruvida studieobjekten valt att 

gå över till att upprätta sina finansiella rapporter enligt IFRS 4. Vidare så syftar enkäten till att 

besvara under vilken tidsperiod företagen gått över till att tillämpa dessa standarder samt vad 

som var motivet bakom övergången. För att kunna besvara dessa frågor togs totalt fyra frågor 

fram. Dessa frågor bestod av två stycken flervalsfrågor med vardera två svarsalternativ samt 

två stycken öppna frågor. Enkätens första fråga syftade till att säkerställa att företaget inte är 

legalt tvingat att tillämpa dessa standarder, fråga två och tre ställdes för att besvara om 

företaget tillämpar dessa standarder och sådana fall sedan vilket år. Den fjärde och sista 

frågan ställdes för att uppfånga motiv som bolagen själva uppfattar var en påverkande faktor 

bakom beslutet om en övergång till IFRS och därmed IFRS 4. Vidare så kompletterades 

enkäten med en beskrivning av oss själva, våra kontaktuppgifter samt syftet med uppsatsen 

och enkäten. Med hänsyn till tid och kostnad så skickades samtliga enkäter via e-post. Detta 

innebar att totalt 109 företag kontaktades inom ett tidsintervall om två dagar. Motiveringen till 

vårt användande av elektroniska enkäter är att denna metod är det mest tidseffektiva sättet att 

få en större kvantitativ mängd data som kan administreras effektivt digitalt. Samt att genom 

denna metod undviker man att medföra någon intervjuareffekt, utan frågorna presenteras till 

vår bästa förmåga så objektivt som möjligt (Bryman och Bell, 2005).  

 

2.2.2 Dokumentstudie 
För att få data till dokumentstudien av denna undersökning så använde vi oss av bolagens 

[Skandia, Länsförsäkringar och Folksam] egna finansiella rapporter. Vi börjar med att 

upprätta en samling av samtliga bolags årsredovisningar från 2004 till år 2014. Det är 

väsentligt att vi använder oss av finansiella rapporter från samtliga studieobjekt som 

möjliggör en inhämtning av konsekvent och likvärdig empiri som ska analyseras. Därför 

väljer vi att använda oss av samtliga bolagsgruppers moderbolags årsredovisningar som vi 
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skall studera, men för enstaka år detta inte är ett alternativ eller möjlighet att inhämta 

moderbolagets finansiella rapport för att bolaget själv inte valt att publicera den kostnadsfritt 

och med tanke på våra begränsningar i form av icke existerande ekonomiska resurser blir vi 

tvungna att istället använda oss av bolagets finansiella rapport för koncernredovisning. 

Eftersom vår forskningsfråga behandlar hur implementeringen och tillämpning ser ut hos 

onoterade bolag, således syftar vi alltså på bolag som inte är legalt tvingande att använda sig 

av IFRS vid upprättande av finansiella rapporter vilket inte är fallet med koncerner som skall 

använda sig av IFRS. Användande av finansiella rapporter på koncernen är problematiskt och 

vi väljer då att bemöta detta genom att även studera vad bolaget själva skriver i finansiella 

rapporter angående avvikelser mellan koncernen och moderbolagets årsredovisning och 

beaktar detta och inkluderar detta vid isolering av empiri och upprättande av analys. 

 

För möjliggöra en kartläggning över implementeringen av IFRS 4 hos bolagen ska 

följaktligen dokumentstudien analyseras genom att varje årsredovisning för bolagen under en 

tioårsperiod (2004-2014), studerats efter följande områden: 

 Definition och värdering 

 Förslutprövning 

 Riskredovisning 

Dessa ansåg vi är de centrala ändringar som IFRS 4 medför och gör därför en bedömning att 

avgränsa analysen till följande områden för att möjliggöra både en överskådlig gruppering av 

data samtidigt som hänsyn tas till den information vi kan generera från de finansiella 

rapporterna i relation till denna studies resurser. Med området definition och värdering syftar 

vi på bolagens tillämpande av unbundling samt hantering av diskretionära delar enligt IFRS 4. 

Förlustprövning skall enligt IFRS 4 göras över bolagets åtaganden och en riskredovisning där 

mer information skall avslöjas enligt IFRS 4 som inte tidigare krävts, riskerna som bolaget 

möter ska synliggöra samt hanteringen och bemötningen av dessa.  

2.3 Urval 

Med hänsyn tagen till tidsramen för arbetet är ett urval nödvändigt både vad gäller den 

kvantitativa och den kvalitativa delen av undersökningen. Studiens population består av de 

svenska icke noterade försäkringsföretag som finns registrerade i Sverige. 
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2.3.1 Den kvantitativa studiens urval 
Den kvantitativa undersökningens urval ser i två steg enligt nedan: 

I det första steget ska ett icke-slumpmässigt urval göras, detta då vi finner det av större 

intresse att undersöka de företag som drivs i bolagsform. Urvalet skall göras utifrån de 

svenska försäkringsföretag som finns registrerade hos finansinspektionen och sedan väljer vi 

att två kategorier av försäkringsföretag skall exkluderas; understödsföreningar samt 

kreaturförsäkringar. Motiveringen till detta är att vår personliga intresse främst ligger i att 

undersöka företag som bedriver någon form av affärsmässig rörelse, därför väljs 

understödsföreningar bort med hänseende till affärsmässig rörelse och kreaturförsäkringar 

valdes bort med hänseende till att dessa till största del består av mycket små lokala föreningar. 

Efter att detta första urvalet görs så återstå det totalt 197 möjliga studieobjekt. 

 

För att generera ett så representativt urval som möjligt i urvalets andra steg ska ett 

sannolikhetsurval gjorts. Ett sannolikhetsurval innebär att urvalet har gjorts på slumpmässig 

grund och att sannolikheten för att respektive enhet i populationen väljs är känt (Bryman & 

Bell 2005, s.111). I det andra steget så görs ett slumpmässigt urval motsvarande cirka 55% av 

de 197 möjliga studieobjekten. Detta resulterar i ett slutgiltigt urval om totalt 109 företag. 

Urvalet bland dessa 197 företag görs genom ett obundet slumpmässigt urval där företagen 

tilldelas ett unikt nummer baserat på ordningen i finansinspektionens lista. Därefter görs ett 

slumpmässigt urval med hjälp av funktionen SLUMP i Excell. Resultatet av detta urval 

redovisas i tabellen nedan. 

Grupp Population Andel av 

populationen 

Urval Urval i 

procent 

Skadecaptive 46 23% 28 26% 

Livförsäkringar 32 16% 26 24% 

Skadeförsäkringar 45 23% 21 19% 

Unit-linked 9 5% 4 4% 

Mindre lokala bolag 25 13% 8 7% 

Större lokala bolag 40 20% 22 20% 

Totalt 197 100% 109 100% 

Tabell 0-1 Urval av population 
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2.3.2 Den kvalitativa studiens urval 
Den kvalitativa studiens urval görs genom ett icke-slumpmässigt urval i form av ett så kallat 

typiskt urval. Ett typiskt urval innebär att forskaren på ett subjektivt sätt väljer sitt urval 

genom vad denne anser vara ett representativt urval för den aktuella populationen (Bryman & 

Bell, 2005). Försäkringsbranschen i Sverige består av över 400 registrerade försäkringsbolag, 

varav majoriteten utgörs av mindre lokala skadebolag, dock är marknaden för 

försäkringsbolagen koncentrerad till ett par större bolag och bolagsgrupper, inom 

sakskadeförsäkring innehar de fem största bolagen över 80% av marknadsandelen (Svensk 

försäkring, 2014). Detta ligger till grund av vårt val av studieobjekt, därför bägränsar vi oss 

till de tre största onoterade försäkringsbolagen, som tillsammans har en marknadsandel år 

2014 på över 65% (Svensk försäkring, 2014), vilket är  Folksam, Skandia och 

Länsförsäkringar.  

 

2.4 Bortfall  

Bortfall avser en sådan felkälla som inte rör själva urvalsprocessen, bortfallet avser istället 

sådana fel som uppstår i samband med att individerna väljs ut, exempelvis respondenter som 

vägrar att samarbeta eller som av någon anledning inte är förmögna att lämna den information 

som efterfrågas (Bryman & Bell 2003, sid. 111). 

 

Ett problem vid surveyundersökningar är att bortfallet tenderar att bli allt för stort. Frågan om 

bortfall, speciellt när respondenterna vägrar att delta i undesökningen, är av speciell betydelse 

då forskare menar att denna typ av bortfall vid surveyundersökningar tenderar att öka allt mer 

i många länder (Ibid, sid. 122).  Svarsprocenten när det gäller andelen besvarade enkäter kan 

kategoriseras ungefärligt enligt nedan: 

 

Över 85 procent: utmärkt 

70-85 procent: bra 

60-70 procent: acceptabelt 

50-60 procent: knappt godkänt 

under 50 procent: ej godkänt (Ibid, sid. 164) 

Tabell 0-2 Bortfall 
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Svarsprocenten beräknas enligt följande: 

 

                                

                                                                 
     

 

Enkätundersökningen har delgetts till totalt 109 respondenter vilket genererat 43 användbara 

svar. Stoppas dessa värden in i ekvationen får vi en svarsprocent på cirka 39,4 %. Denna 

svarsprocent kan dessvärre ses som väldigt lågt, vilket i sin tur kommer att ha en negativ 

påverkan på studiens reliabilitet. 

 

2.5 Kvalitetsgranskning 

För att möjliggöra en kvalitetsgranskning av studien måste ett kritiskt ställningstagande tas 

och därigenom ifrågasätta huruvida studien mäter det man syftar till att mäta. Begreppen 

validitet och reliabilitet används för att beskriva kvaliteten av datainsamlingsmetoden. God 

validitet och reliabilitet är en kritisk förutsättning för att studiens resultat och slutsatser ska 

kunna generaliseras från ett urval till studiens nämnda population (Bryman & Bell 2005). 

2.5.1 Validitet 
Validitet berör frågan huruvida man undersökts det som ämnats undersökas. Vid fastställande 

och bedömning av validiteten hos vår studie anser vi bör uppdelas i två typer av validitet: 

intern och extern som ofta översätts vid en kvalitativ studie till tillförlitlighet (intern validitet) 

och överförbarhet (extern validitet) (Ibid, sid. 306). 

. 

 Intern validitet, berör frågan huruvida en slutsats som innehåller ett kausalt 

förhållande mellan två eller flera variabler är hållbart eller ej. 

 

 Extern validitet, berör frågan huruvida resultaten från en undersökning kan 

generaliseras utöver den specifika undersökningskontexten (Bryman & Bell 2005, 

sid.49). 
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Validiteten av vår enkätundersökning 

Den kvantitativa delen av vår studie kan kritiseras då denna man inte har möjlighet att göra ett 

statistiskt test på resultatet som skall genereras från undersökningen och förhållandet som 

uppvisas så kan denna studiens interna validitet dessvärre ses som låg. 

 

I urvalsprocessen har vi valt bort två kategorier av företag. Detta medför att alla 

representanter från populationen inte hade samma möjlighet att väljas ut för studien. I andra 

steget i urvalet så görs dock ett slumpmässigt urval motsvarande cirka 55% av populationen, 

detta genererade dock i en svarssandel som endast uppgick till 37,6 %. Detta sammantaget gör 

att även den externa validiteten kan ses som låg. 

 

Validiteten av dokumentstudien 

Årsredovisningarna för denna studie har behandlats som rådata har  

 

Överförbarheten i studien kan ses som låg då endast tre företag väljs ut för den kvalitativa 

delen av vår studie. Dessa tre studieobjekt bestod dock av de tre största bolagen på 

marknaden, det kan ur ett kvantitativt synpunkt svårt att generalisera detta resultat på hela 

populationen som består av till stor del består av mindre lokala företag men att dessa tre bolag 

innehar stor del av marknadsandelarna. 

 

2.5.2 Reliabilitet 
Reliabilitet syftar till att avgöra huruvida resultaten från en undersökning skulle bli detsamma 

om undersökningen skulle göras på nytt eller om resultatet exempelvis har påverkats av 

slumpmässiga eller tillfälliga premisser (Bryman & Bell 2005, sid. 48). 

 

Studiens primärdata baseras på de svar som företagen själva uppgett gällande sin redovisning. 

De frågor som besvarats är korta och koncisa och vi ser ingen anledning till misstolkande av 

dessa frågor. Vidare så gör vi antagandet att respondenterna angett uppgifter som är korrekta. 

Detta innebär att vi anser att reliabiliteten kan ses som hög för denna del av studien. 

Den data som insamlats via årsredovisningar anses hålla hög kvalitet och dessa uppgifter 

kommer inte att ändras över tid. Det som i detta fall kan påverka reliabiliteten negativt är vår 

egen tolkning och analys av denna data.  
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3. Teoretisk referensram  

 
Teorikapitlet är indelat i två delar, avsnittet inleds med teorin som varit underlag för vår 

analys, tidigare forskning som gjorts och kan förklara motivationen för bolag att följa 

regleringar och hur efterlevandet sett ut för bolagen Sedan börjar andra delen av avsnittet 

vilket är studiens institutionalia, där vi att redogöra för syftet med regler, regleringar och 

myndigheterna bakom dessa. Sedan redogörs IFRS 4 och viktig kritik som gjorts gentemot 

den, Detta är ämnat för läsaren som inte har en inblick i regleringarna och då är denna 

information av intresse för fortsatt förståelse av vår resultat och analys. 

 

 

3.1 Teori och tidigare forskning 

3.1.1 Implementering och tillämpning 
Begreppet compliance (sv: efterlevnad) inom finans beskriver förmågan att följa en order, 

regler eller önskemål. Man brukar särskilja efterlevnad i två olika nivåer; 

Nivå 1: Efterlevnad av externa regler som skall gälla över organisationen som helhet. 

Nivå 2: Efterlevnad av interna kontroller som är upprättade i syfte med att uppnå efterlevnad 

av de externa reglerna. (International Compliance Association, 2015) 

 

I försäkringsbranschen syftar man vanligtvis på en regelansvarigperson, kallad compliance 

officer eller manager, som ansvarar över aktuella riktliner, regler och lagar följs av bolaget i 

fråga. Finansinspektionens har utöver detta föreskrifter gällande värdepappersföretag som 

skall ha lämplig regelansvarig person som skall se till att bolaget är uppdaterad och har 

kännedom om de allra senaste regleringar och regler (Regeringen 2006, s. 259 ff.). 

 

Teoretiska ramar i redovisning byggs generellt av antagandet att bolag agerar rationellt och 

legitimerat (Harris & Bromiley, 2007). Non-compliance, betyder då att i bolagets finansiella 

rapporter misslyckas bolaget med att inkludera all information som krävs är den tillämpade 

redovisning standard. Non-compliance kan uppstå på grund av omedveten ignorans, om 

ledningen överser något specifikt krav. Ytterligare anledning kan vara missuppfattning av 

regler, att ledningen uppfattat att en viss riktlinje inte är tillämplig eller tvingande för bolaget. 

Men anledningen kan vara av sådan art att ledningen medveten undanhåller information och 

väljer att inte efterfölja reglerna. Man menar att non-compliance i form av redovisnings 
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avvikelser är inte ett resultat av misstag eller missuppfattningar utan sammanfaller med synen 

att dessa misstag ör resultatet av ledning som svarar på externa och ekonomiska incitament 

(DeFond & Jiambalvo, 1991). 

 

År 2005 införde EU att noterade bolag skall vara beredda från denna tidpunkt att finansiella 

rapporter skall baseras på IFRS. IFRS och länder som tillämpar denna standard växer 

kontinuerligt, man kan säga att globalt sker en konvergering av redovisningspraxis. Detta 

beror på en ökad globalisering och ökade krav på transparens och jämförbarhet mellan bolag 

över landets gränser. Men huruvida införandet av IFRS resulterar i ökad transparens och 

jämförbarhet beror på dess implementering. Införandet av IFRS sker sannolikt inte enhetligt 

över välden. Man menar att det finns politiska och ekonomiska anledningar att förvänta sig att 

tillämpningen av IFS blir ojämn världen över, även inom Europa. Att stora oron är investerar 

som kan missledas till att tro att det är en större enhetlighet i praktiken än vad verkligheten 

faktiskt är och därmed kan skillnader obemärkt gå förbi (Ball et al., 2006). 

 

I en studie av Glaum mfl (2012) studerades efterlevnaden för en stor andel europeiska bolag 

som är legalt tvingade att tillämpa IFRS. Studien fokuserar på efterlevnaden av IFRS 3 

(regleringar om företags kombinationer) och IAS 36 (skador på tillgångar) där de fann stor del 

non-compliance. Forskarna argumenterar att efterlevnaden beror parallellt på bolags och 

landsspecifika faktorer (Glaum et al., 2012, s163). Detta indikerar på att traditioner i 

redovisningen och övriga landsspecifika faktorer fortfarande har en påverkan trots 

tillämpandet av en global standard.  

 

Bolagsspecifika faktorer som har en påverkan är goodwill position, tidigare erfarenheter med 

IFRS, typ av revision, om en revisionskommitté är tillsatt, aktier eller obligationer under ett 

räkenskapsår, ägarstruktur och finansiella tjänsteindustri är de primära faktorerna som 

påverkar bolagets efterföljande av IFRS. Landsspecifika faktorer är styrkan av 

myndighetstillämpning och storleken på den nationella aktiemarknaden associeras med 

efterlevande. Även nationens kulturella arv i form av styrkan av konservatism påverkar 

efterlevandet av nya introducerade standarder och dess efterlevnad (Glaum m.fl., 2012, 

s163).   

 

Studiens djupare analys indikerar att efterlevnad bestäms och är ett resultat av de tidigare 

genomgångna lands- och bolagsspecifika faktorerna. Således har denna vetenskapliga studie 
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dragit slutsatsen att traditioner och andra faktorer har en mätbar påverkan på tillämpningen av 

en standardiserad regelverk, precis det IFRS är (Glaum m.fl., 2012, s195). Studiens fynd och 

dess implikationer för aktörer på kapitalmarknaden är direkta då resultaten uppvisar en 

mindre efterlevnad och en ojämn implementering av IFRS. Således är underlaget som 

används för beslutsförfattande av aktörer på marknaden, i form av finansiella rapporter, 

följaktligen inte jämförbara och man menar att detta kan ligga till grund för att tydligheten 

inte blir ökad, då tolkningen av skillnader i de finansiella rapporterna kvarstår och avvikelser 

kan förbises vid en tillämpning av IFRS, vars syfte var att minimera denna problematik och 

minska informationasymmetrin mellan bolag och externa aktörer Glaum m.fl., 2012, s195). 

 

Hellman (2011) studerade Sveriges implementering av IFRS under perioden 1991-2004. Man 

skriver att den svenska implementeringen och tillämpningen innan år 2005, innan det blev 

legalt tvingande att tillämpa IFRS, var ”mjukt” (Hellman, 2011, s.61). Av ett urval på 132 av 

de då största svenska noterade bolag, hade dem som fullt tillämpat IFRS resulterat i ett 

utökande av information och material i både balans och resultaträkningen, men denna ökning 

var ett resultat av standarder som inte tidigare tillämpats traditionellt genom svensk praxis. 

Ökningen i värderingen av tillgångar är hänfört till krafter som nationellt innan 2005 jobbat 

för att vidhålla svenska traditionell konservatism gällande upprättandet av balansräkningen i 

finansiella rapporten (Hellman, 2011, s.61). 

 

Sverige har traditionellt karaktäriserats som ett land med stark skydd för borgenärer med 

influenser av Tyska lagar (Hellman 2011, s.63). Sverige har beskrivits av Jönsson (1991, s. 

529) att Sverige är myndighets och statsdriven och skatteorienterad och att det finns en stor 

sammankoppling och samband mellan skatt och redovisning. Det är denna samband som sägs 

legat till grund att en tillväxt av konservatism över balansräkningen, detta genom att man 

tillämpar metoder som vidhåller bokförda värdet relativt lågt på grund av associering med 

lägre taxering av värderingen (Penman & Zhang 2002, s.238).  Ett behov av en global 

standard för svenska bolag växte fram från multinationella bolag som var i behov av en 

ändring av redovisningen, många av dessa bolag år i början av 1980 blev förvärvade av 

utländska bolag eller ingick i koncerner och redovisningen blev inkonsekvent och väldigt 

flexibel (Hellman 2011, s.63). 

 

Med hänsyn till internationella standarder som tillämpats innan 2005 visade resultaten att 

bolagen i genomsnitt tenderade att tillämpa en mer flexibel adaption av IFRS för att hantera 



16 
 

vinster och aktieägarnas andel och en ambition för att frivilligt förflytta sig till en kapital 

orienterad finansiell upprättande av rapporter blev uppskjutet och hindrad av konservativa och 

traditionella redovisningsmetoder. Detta resulterade i en mjukare tillämpning och tolkning av 

IFRS. Men forskningen av standarder och motivationen till att följa dessa tyder empiriskt 

resultat på att bolagen, specifikt ledningen, strävar efter ett vidgat utrymme att hantera 

bolagets vinster, och trots tillämpningen av global standard som IFRS, behöver det inte 

nödvändigtvis ske en konvertering av upprättande av finansiella rapporterna på grund av den 

institutionella strukturen i landet behöver inte nödvändigtvis stödja implementeringen av 

IFRS som delvis syftar till att tillfredsställa investerares behov av en minskad 

informationsasymmetri mellan bolaget och de externa aktörerna (Hellman 2011, s.63). 

 

Hellman konkluderar att trots att Skandinavien historiskt har en stark legaltillämpning som 

har en del att göra med skattorienterade systemet, som varit centralt i Sverige, har 

tillämpningen av IFRS mellan 1991-2004 varit väldigt mjukt och flexibelt och hindret för 

Sverige menar Hellman kan vara ett resultat av redovisningen och hur den traditionellt 

upprättats. (Hellman 2011, s.81). Resultaten är snarlik Burgergmann, Hitz och Sellhorn 

(2012) där man undersökt konsekvenserna av den obligatoriska implementeringen av IFRS 

hos de börsnoterade företagen inom EU. Enligt författarna pekar tidigare studier på en 

bristande efterlevnad av IFRS upplysningskrav vid året för införandet. Vidare ser de även att 

graden av efterlevnad påverkas av incitamenten hos olika länder och företagsnivåer. De 

tidigare studier som har redogjorts har uppfångat stora variationer i implementeringen av 

IFRS under året för införandet, detta påverkas till stor del av de landsspecifika 

redovisningspraxis som tillämpats innan införandet av IFRS. Dessa nationella skillnader och 

mönster visas kvarstår även flera år efter det att IFRS blev obligatoriskt (Brugermann, Hitz 

och Sellhorn 2012, sid 11). I artikeln framgår tre viktiga aspekter vad gäller graden av 

efterlevnad av IFRS: 

 

Graden av bristande efterlevnad påverkas specifikt av det land som företaget är verksamt 

inom samt den aktuella företagsnivån. Företag med en stark bolagsstyrning är mer benägna att 

tillämpa IFRS. Graden av implementering påverkas av den nationella redovisningspraxis som 

varit aktuella innan införandet av IFRS (Ibid, sid 5). 
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3.1.2 Motiv för val av redovisningsprinciper 
I en studie av Christopher Nobes (2010) så framlyfter man utvecklingen av IFRS under år 

2009 som genomgick ett antal förändringar inom området av redovisning för privata bolag. 

Ändringarna innefattade bland annat IASB publikation av standarder för små och medelstora 

företag (går under namnet SME-IFRS), EU kommissionen började även överse ett par direktiv 

över bolagsförordningar i och förenkla dem för mindre bolag. Detta för att möjliggöra en 

enklare övergång till IFRS för dem mindre bolagen (Nobes 2010, s.213). Denna utveckling 

var centrerad kring användningen av IFRS av privata bolag, annorlunda uttryckt är det den 

frivilliga användningen av IFRS som var i fokus. De bolag som är verksamma inom EU och 

tillämpar fullskalig IFRS, har regleringarna modifierats för att minimera begränsningarna som 

är direkt hänförliga till nationella lagar baserade på direktiven. Regleringarna kräver alltså en 

full tillämpning av IFRS för börsnoterade bolag och tillåter att användningen av IFRS kan 

appliceras fullt ut av dotterbolag i medlemsländerna trots att detta kan strida mot de egna 

nationella regleringarna av redovisning. 

 

Alla europeiska bolag efterföljer inte IFRS utan det finns en mängd olika nationella 

redovisningsregler. Mellan IFRS och nationella redovisningsregler finns det flertal skillnader i 

hantering, definition och krav (PWC, 2000). En övergång till IFRS, tvingande eller frivilligt, 

resulterar således någon typ av förändring i det numeriska värdet i finansiella rapporterna. Det 

är därför det uppstår en koppling mellan skattegrundad inkomst och redovisad vinst i 

länderna, en sådan övergång kan för vissa länder vara oacceptabelt och påverka 

skatteinkomsten storskaligt om man tillåter full tillämpning av IFRS som strider med 

nationella lagar och regleringar (Nobes 2010, s.216).   

 

Nobes tidigare studie från 2008 visar att det existerar en signifikant korrelation för länder 

inom EU mellan efterlevnad av nationella lagar och existensen av en svag aktiemarknads och 

en hög skattedominans. Sverige har historisk sätt präglats av en skattedominerad tänk 

(Pennman & Zhang 2002, s.238) och detta bör således innebära att efterlevnad av de 

nationella lagar och regleringarna är hög men siffror från ett urval av privata bolag som 

tillämpar IFRS (Francis et al., 2008) är 76% vilket är en hög andel, jämförelsevis Tyskland 

hade 44% tillämpad IFRS. Noterbart dock med Sverige är att man uppmärksammat en mindre 

avvikelse mellan IFRS och nationella lagar och regleringar, utan lagarna beskrivs i större 

utsträckning vara i enlighet med nutida IAS medan det i kontrast rapporteras stora skillnader 

för de resterande länder nationella regleringar och IFRS (PWC, 2000). 
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Annan studie över bolagens motivation för frivillig tillämpning av IFRS gjordes av Paul 

Andre, Peter Walton och Dan Yang (2012) där dem fokuserar på tillämpningen av IFRS för 

medelstora privata bolag för att hitta faktorerna som bidrar till skapandet av incitament till ett 

byte av redovisningsreglerför företagen. 

 

Upprättandet av IASB och skapandet av IFRS hade syftet att öka jämförbarheten och 

relevansen av informationen som ges i dem finansiella rapporterna i fördel till de externa 

användarna och därmed minska informationsasymmetrin mellan bolaget och externa aktörer 

(IASB, 2015). Om nu syftet med IFRS verkligen manifesterar sig i bolagens finansiella 

rapporter är i dagsläget omdebatterat och man argumenterar att bolagen val mellan nationella 

regleringar och IFRS resulterar i en högre kvalité på de finansiella rapporterna samtidigt som 

man framlyfter att variabler såsom skilda företagskulturen och legala systemet hos länderna är 

avvikande i relation till varandra och att en tillämpning av IFRS inte ökar jämförbarheten utan 

är missvisande när det finns utrymme för flexibla tolkningar hos bolagen (Ball et. al. 2000; 

Schipper 2005; Hail et al. 2010). 

 

Tillämpandet av IFRS var obligatoriskt för publika bolag för att stödja framväxten av en 

konvergerande marknadsplats, parallellt framväxer det ett ifrågasättande över relevansen och 

fördelen av ett tillämpande av en global standard för mindre bolag. Alltså har det framväxt två 

särskilda bilder gentemot IFRS och hur användbar standarden är för bolagen (André et al. 

2012, s.2). Privata bolag har således en valmöjlighet, att tillämpa IFRS eller att inte göra det. 

Om man gör antagandet att bolagen agerar rationellt över vilken redovisning standard skall 

tillämpas (Drake et al. 2010), eftersom de [bolagen] som tillämpar IFRS frivilligt möts av en 

högre övergångskostnad (Söderström & Lin 2007) bör således ledningen som tillämpar IFRS 

uppleva en fördel som överväger kostnaderna som uppkommer medan resterande 

bolagsledningar inte gör det. 

 

Studien syfte var identifiera och testa vilka faktorer som uppvisar en signifikant påverkan på 

bolagen och deras beslut att övergå till IFRS.  Faktorerna som identifierades och testades var 

bland annat bolagets internationalitet, kapitalstruktur, storlek, lönsamhet, industri, tillväxt och 

ledningsstruktur. Faktorerna som uppvisade en signifikant korrelation till frivillig övergång 

till IFRS var internationalitet, kapitalstruktur och bolagets storlek (André et al. 2012, s.8). 
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Med begreppet internationalitet så syftar man på bolags som är verksamma internationellt. 

Generellt sett är dessa bolag bestående av en heterogen grupp av aktieägare, bolagen behöver 

sannolikt rapportera in till flertal internationella myndigheter, bolagen behöver sannolikt 

förbättra igenkänning av internationella kunder och bolaget föredrar sannolikt att minska 

kostnaderna för upprättande av rapporter och öka transparensen av redovisningen. Dessa typer 

av bolag, både privata och noterade bolag, är ofta finansierade av externt kapital och följer 

regleringarna för de olika externa lokala marknader. Således kan ett efterlevande av IFRS leda 

till ökad läslighet över informationen och resultera i minskade kostnader (André et al. 2012, 

s.8).  Man menar då att bolag med en större internationell profilering associeras med fler 

fördelar vid användning av IFRS i relation till bolag som är endast verksamma på nationell 

plan (André et al. 2012, s.8). 

 

Kapitalstrukturen presenteras som en faktor för motivering till ett byte av redovisningssystem 

har varit omdiskuterat och tidigare studier har uppvisat varierande resultat. Dumontier och 

Raffournier (1998) argumenterade att desto större räntabilitet på eget kapital som bolagen har, 

uppvisas det en större efterfrågan på en effektiv kontroll över bolagens relation gentemot 

aktieägare och kreditgivare, en tillämpning av IAS kan underlätta kontrollen av upprättandet 

av finansiella rapporter genom att standarden gör det svårare att utjämna eller manipulera 

siffror för externa intressenter. Andra forskare framförde att bolag med lägre räntabilitet på 

eget kapital är relativt mer beroende av vinstkapital och därför finns ett större incitament att 

påverkas av aktieägarnas krav över ökad information i finansiella rapporterna som reducerar 

informationsasymmetrin mellan bolag och extern intressenter (El-Gazzar et al. 1999). André 

et al (2012) utförde studien med antagandet att för privata bolag, associeras högre räntabilitet 

på eget kapital med större benägenhet att frivilligt bidra med information, detta grundas på att 

privata bolag kan föredra enklare åtkomst av internationella kreditgivare genom att använda 

sig av IFRS (André et al. 2012, s.9).   

 

Storlek på bolaget sägs vara en betydande faktor som styr bolagets val av redovisning. Större 

avslöjande av information är mindre kostsamma för större bolag så ett större 

informationsflöde produceras för intern upplysning och användning. Större bolag har även de 

finansiella resurserna som tillåter en implementering av nya redovisningsstandarder. Utöver 

detta är det sannolikt att större bolag är involverade aktiviteter och tidigare forskning har 

uppvisat en positiv samband mellan storlek och tillämpande och efterlevnad av IFRS (André 

et al. 2012, s.9). 
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En annan aspekt som studerades var valet av revisor, valet sägs vara styrd av bolagets 

tillämpning av IFRS. När bolagen frivilligt tillämpar IFRS, anses tillförlitligheten i den 

finansiella informationen främjas genom att rapporterna revideras av framstående bolag inom 

redovisning. Därför argumenterar man att valet av revisor är en konsekvens av bolagets 

tillämpande av IFRS, eller att större redovisningsbolag använder sig av IFRS och uppmuntrar 

klienter till att tillämpa den globala standarden (André et al. 2012, s.11). Därför menar man att 

privata bolag som använder sig av större redovisningsbolag tillämpar med större sannolikhet 

IFRS. 

 

Slutsatserna som forskarna drog av undersökningen (André et al., 2012) var att 

internationalitet, kapitalstruktur, storlek och revisorns rykte visar ett positivt samband mellan 

valet av redovisning standard av privata bolag (André et al. 2012, s.21). Detta kan jämföras 

med en studie av Alle och Yohn (2009) , där upprättandet och användningen av IFRS av 

privata bolag i USA studerades och dem drog slutsatsen att upprättandet och användandet av 

de finansiella rapporterna är ett resultat av flertal faktorer, såsom storlek, tillväxt och bolagets 

kreditstruktur. 
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3.2 Institutionalia 

3.2.1 Svenska lagar och regleringar 
I Sverige regleras redovisningen för försäkringsföretag av årsredovisningslagen (1995:1554) 

samt lagen om årsredovisning i försäkringsföretag (1995:1560). I december 2004 antogs en ny 

redovisningslagstiftning av riksdagen vilket inneburit ett flertal ändringar av dessa lagar. 

Syftet med den nya lagstiftningen var att ta hänsyn till tillämpningen av IAS- förordningen. 

Denna nya lagstiftning trädde i kraft den 1:a januari 2005 och tillämpas från och med 

räkenskapsåret 2005. Med stöd av övergångsregler i lag behöver sådana företag tillämpa IAS-

förordningen och den nya lagstiftningen först från och med den 1 januari 2007 

(Finansinspektionen 2004). 

 

Vidare så regleras försäkringsföretag även av försäkringsrörelselagen (2010:2043) samt 

försäkringsavtalslagen (2005:104). Försäkringsrörelselagen innehåller bestämmelser om 

försäkringsrörelse som drivs av svenska försäkringsföretag och försäkringsavtalslagen 

innehåller bestämmelser gällande försäkringsavtalets omfattning och innebörd (Sveriges 

Riksdag, 2010). Utöver dessa lagstadgade bestämmelser så påverkas försäkringsföretagen 

även av rekommendationer utgivna av olika myndigheter. Dessa kommer att presenteras mer 

ingånde nedan. 

 

3.2.1.1 Finansinspektionen 

Finansinspektionen är en myndighet som agerar på uppdrag från riksdagen och regeringen. 

Deras uppdrag är att övervaka företagen på finansmarknaden samt att bidra till: 

 

"ett stabilt finansiellt system som präglas av högt förtroende med väl fungerande marknader 

som tillgodoser hushållens och företagens behov av finansiella tjänster samtidigt som det 

finns ett högt skydd för konsumenter" (Sveriges riksdag, 2013).  

 

Deras uppdrag avser även att stärka konsumenternas ställning på finansmarknaden genom 

finansiell utbildning. Vidare utgivs även föreskrifter och allmänna råd som gäller för institut 

verksamma inom finansbranschen. 

 

Finansinspektionens författning FFFS 2008:26 Föreskrifter och allmänna råd om 

årsredovisning i försäkringsföretag, gäller sedan den 1:a januari 2009. Dessa föreskrifter 
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reglerar hur försäkringsföretag ska upprätta årsredovisning, koncernredovisning samt 

delårsrapporter. Dessa regler är anpassade till internationella redovisningsstandarder vilket 

enligt finansinspektionen innebär att företagen bör: 

 Tillämpa IFRS 8 Rörelsesegment 

 Tillämpa IAS 33 Resultat per aktie 

 Tillämpa IAS 34 Delårsrapportering 

 Samt lämna upplysningar enligt IFRS 4 Försäkringsavtal om risker 

(Fiannsinspektionen, 2009).  

 

3.2.1.2 Rådet för finansiell rapportering 

I Sverige lades Redovisningsrådet formellt ned april 2007, för att ersättas av RFR (Rådet för 

finansiell rapportering). RFR ses i primärt som en komplettering till IFRS och tillhandager 

rekommendationer med hänsyn till Sverige och dess specifika förhållanden. Utöver 

rekommendationerna så ger RFR även ut så kallade uttalanden (UFR) "när otillfredsställande 

eller oklara tolkningar av redovisningsprinciper föreligger eller kan komma att utvecklas 

avseende så kallade särfrågor"(Sundgren, et al., 2013, s.12). 

På RFRs hemsida kan läsas att rådet verkar för att : 

 "Anpassa och utveckla god redovisningssed samt regelbunden finansiell rapportering 

för företag vars värdepapper på balansdagen är noterade på en reglerad marknad i 

Sverige, 

 Internationellt tillvarata svenska intressen gällande redovisningsfrågor samt 

rapportering i nämnda företag och 

 Hålla nämnda företag och övriga intressegrupper informerade och ge dem möjlighet 

att påverka frågeställningar avseende ändringar och tolkningar gällande finansiell 

rapportering"(Rådet för finansiell rapportering, 2015). 

 

RFR har utgett RFR 2- Redovisning för juridiska personer. I denna framgår att: 

"Rådet för finansiell rapportering (Rådet) anser att den finansiella rapporteringen för 

moderföretag ska hålla samma kvalitet som rapporteringen för koncerner. För att 

upprätthålla detta kvalitetskrav anger denna rekommendation, RFR 2, att svenska juridiska 

personer vars värdepapper på balansdagen är noterade på en reglerad marknad i EES-

området som huvudregel ska tillämpa de IFRS som tillämpas i koncernredovisningen. Från 

denna regel görs i RFR 2 vissa undantag och tillägg, beroende på 
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 ”Att tillämpning av IFRS strider mot svensk lag, 

 Att en tillämpning av IFRS leder till en beskattningssituation som avviker från den 

som gäller för andra svenska företag, eller 

 Att det finns andra tungt vägande skäl för att Rådet i rekommendationer ska avvika 

från huvudprincipen" (Rådet för finansiell rapportering, 2012). 

Dessa rekommendationer påverkar såldes de svenska försäkringsföretag som bedrivs som 

juridiska personer. 

 

3.2.2 IFRS 
IFRS är en förkortning på International Financial Reporting Standards som är en 

redovisningsstandard. Syftet med IFRS är att försöka skapa en konvergens över redovisnings 

standarder som är utvecklade av the International Accounting Standards Board (IASB) för 

publika bolags finansiella rapporter. IASB upprättades år 2001 när den efterträdde 

International Accounting Standards Committee (IASC) och är ett självständig organ baserad i 

London som består av medlemmar från olika länder i hela världen. IASB är finansierad av 

olika bolag, privata redovisning bolag, finansiella institut, banker och andra organisationer 

runt om i världen (IASB, 2015). 

 

Här i Sverige är IFRS obligatorisk för börsnoterade bolag. Syftet med denna implementering 

av IFRS är att skapa, som tidigare nämnt, en konvergens över världens redovisning som i 

dagens globalisering av finansmarknader och internationella pengaflöden blir av allt större 

vikt.  Den amerikanska motsvarigheten till IFRS är US GAAP som står för, Generally 

Accepted Accounting Principles, men även US GAAP strävar efter att minimera skillnaderna 

mellan dem och IFRS. Värt att notera är att IASB städjs av EU och strävar efter att IFRS 

implementeras i EU:S lagstiftning vilket resulterar i att EU:S medlemsländer blir tvungna att 

implementera IFRS genom att följa EU:s lagstiftning vilket man benämner lagbegränsad 

IFRS. I IFRS 4 blev onoterade försäkringsbolag tvungna att börja implementera IFRS 4 från 

och med Januari år 2007(IASB, 2015). 

 

3.2.2.1 Lagbegränsad IFRS 

Som tidigare nämnts så innebär lagbegränsad IFRS att redovisning sker med tillämpning av 

EU godkända internationella redovisningsstandarder (IFRS) men med begränsning av vad 

som regleras i svensk lag (Finansinspektionen, 2009). Detta innebär för svenska 
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försäkringsföretag att RFRs (Rådet för finansiell rapportering) rekommendationer samt 

finansinspektionens föreskrift skall följas. Vidare så finns särskilda regleringar i bland annat 

FAL (försäkringsavtalslagen), lag (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag samt 

försäkringsrörelselag (2010:2043) (Sveriges riksdag, 2010). 

3.2.3 Solvens II 
Solvens II direktivet syftar till de beslut som EU tog år 2009 gällande nya solvensregler för 

försäkringsbolag. Detta ska stå till grund för de pelare som samtliga medlemsländer inom EU 

ska införa i sin nationella lagstiftning så att direktiven legaliseras inom ett rimligt tidsrum 

efter presentationen av de framtagna direktiven. Solvens II främsta syfte är att synliggöra och 

stärka anknytningen mellan solvenskrav och risker för försäkringsbolagen. Detta ska resultera 

i ett bättre skydd för försäkringsbolagens konsumenter. Solvensregelverket kan särskiljas i tre 

konkreta delar: 

 

 ”Kvantitativa krav för beräkning av kapital 

 Kvalitativa krav på riskhantering och intern kontroll 

 Krav på publik information till marknaden” (Finansinspektionen, 2015) 

 

Utifrån Solvens II direktivets ramar är arbetet för tillfället en pågående process där 

man strävar efter att utforma regler på en mer detaljerad nivå. Majoriteten för 

detta arbete ansvarar den Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, kort 

betecknat, Eiopa för. Dem har tagit beslut om att det förberedande riktlinjer ska träda i kraft i 

nuläget till den tidpunkt då Solvens II-regelverket ska börja tillämpas. 

De omnämnda riktlinjerna innefattar fyra områden: 

 ”Företagsstyrningssystem 

 Den framåtblickande bedömningen av egna risker, FLAOR 

 Lämnande av information 

 Förhandsgranskning av interna modeller.” (Finansinspektionen, 2015) 

Ett centralt problem som är uppmärksammat med Solvens II är den parallella utvecklingen av 

IFRS 4. IFRS 4 påverkar och överlappar med Solvens II regleringar, exempelvis  risker 

kopplade till tillgångar och skulder i bolagens balansomslutning (Meyer 2005, s.120). 

3.2.4 IFRS 4 
Den 31:a mars 2004 utfärdades fas I av IFRS 4 Försäkringsavtal. Detta var ett steg i IASBS 

projekt att uppnå en mer enhetlig redovisningspraxis inom försäkringsbranschen. 
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Syftet med IFRS 4 är att: 

 Uppnå förbättringar i redovisningen av försäkringsavtal samt 

 Att införa lämpliga regleringar för att identifiera och förklara nyckeltal i bokslut som 

härrör från försäkringsavtal. Detta ska underlätta för användaren att få en ökad 

förståelse gällande exempelvis framtida kassaflöden från försäkringsavtal. 

IFRS 4 ska tillämpas på alla avtal som definieras som ett försäkringsavtal. I dagsläget 

behandlar standarderna dock inte redovisning och rapportering av direkta försäkringsavtal där 

företaget är försäkringstagare. Detta kommer istället att behandlas under fas II (KPMG 

2004,s.6-7). 

3.2.4.1 IFRS 4 - Fas 2 

IFRS 4 försäkringsstandard fas 2 är den nya internationella redovisningsstandarden som ska 

gälla för försäkringskontrakt. Den nya standarden har blivit försenad och nytt möjligt 

ikraftträdande beräknas till 2018 (Folksam,2015). Se den nya förväntade tidsplanen i Figur 1 

nedan. 

 

Figur 1: Utvecklingen av IFRS fas II.  

Källa: PwC (2015) 

 

Den nya standarden beräknas innebära stora förändringar i sättet att redovisa 

försäkringskontrakt, speciellt stora förändringar förväntas ske gällande försäkringskontrakt 

vars avtalstid löper längre än ett år. Förändringarna förväntas beröra bland annat värdering 

och presentation. (Folksam, 2015) 

 

3.2.5 IFRS 4 och dess centrala innehåll 
Definition över försäkringsavtal  

IFRS 4 inleds med paragraferna 4.1-6 vars syfte är att specifiera vad målet med IFRS 4 är, de 

skriver att IFRS 4 är till för att specificera redovisningen över försäkringskontrakt och hjälpa 
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försäkringstagaren att förstå riskerna genom att försäkringsgivaren synliggör dem. IFRS 4 

skall tillämpas på alla försäkringskontrakt, även så kallade reinsurance kontrakt och detta 

gäller för hela IFRS 4. IFRS 4 gäller även för bolag som ingått och agerat som en 

försäkringsgivare i ett avtal även fast de juridiskt ej betraktas som ett försäkringsbolag. 

 

"Ett avtal enligt vilket en part (försäkringsgivaren) accepterar en betydande försäkringsrisk 

från en annan part (försäkringstagaren) genom att gå med på att kompensera 

försäkringstagaren om en angiven oviss framtida händelse (den försäkrade händelsen) har en 

negativ inverkan på försäkringstagaren.” (IASB 2010,  Bilaga A) 

Klausuler 

4.7-4.9 behandlar klausuler i försäkringskontraktet, så kallade embedded derivatives. Enligt 

IAS 39 ska man separera dessa från huvudkontraktet och sedan mäta eventuell vinst/förlust i 

vad man benämner fair value. Detta ska följas så länge klausulerna i sig självt inte är ett 

försäkringskontrakt. Ett undantag som läggs till här är att försäkringsgivaren behöver ej 

separera och mäta försäkringstagarens möjlighet att avsäga sig kontraktet för en fastställd 

summa i dennes fair value, även vid värde skillnader. Detta gäller även när man avsäger sig 

av en finansiell instrument innehållande en discretionary participation feature. 

 

Unbundling och förlustprövning 

Vissa försäkringskontrakt innehåller utöver försäkringen även insättningar, det är detta 

följande paragrafer behandlar. Enligt IFRS 4 skall man särskilja dessa två delar och behandla 

dem som två separata kontrakt (unbundling of deposit components) om man kan mäta 

insättningsdelen separat och om försäkringsgivarens redovisnings praxis inte kräver att alla 

obligationer och rättigheter som kommer ur kontraktet måste erkännas. Denna separation är 

enligt IFRS 4 tillåten och då skall man använda IFRS 5 på försäkringskomponent och IAS 39 

på insättningsdelen. Denna separation är inte ett krav om delarna är mätbara och förenlig med 

praxis, dock förbjuden om insättningskomponenten inte är mätbar (IASB, 2009).  

Paragraferna 15-19 behandlar hur försäkringsgivaren skall innan bokslutet testa om dennes 

försäkringsåtaganden är lämpliga, detta genom att använda sig av en uppskattning av framtida 

pengaflöden under avtalens livstid. Om denna värdering inte längre är lämplig ska denna 

skillnad erkännas som vinst/förlust. Om man utför denna test och den tillämpade praxis ej 

krävar att IFRS 4 krav skall mötas skall försäkringsgivaren fastställa beloppen av 

försäkringsåtaganderna mindre än relaterade förutbetalda kostnader som uppkommit vid 

förvärv och relaterade immateriella tillgångar eller portföljbyte (ibid). 
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Applicering av IFRS 4 och dess problematik 

Punkterna 4.21-25 behandlar IFRS och dess effekterna av dess implementering  på företag 

som redan använder sig av IFRS och de som tillämpar den för första gången. IFRS 4 säger att 

försäkringsgivaren får ändra sin tillämpade redovisnings praxis, om och bara om, denna 

ändring gör att bolagets finansiella rapport mer relevant och inte mindre tillförlitlig som 

underlag för ekonomiska beslut som tas av användare. Det är försäkringsgivaren som skall 

bedöma relevansen och tillförlitligheten genom de kriterier som presenteras i IAS 8. Men 

IFRS 4 säger vidare att alla krav inte behöver nå en fulländad överensstämmelse med IAS 8 

så vissa problem kan uppträda som den diskuterar vidare. 

 

 

Ett problematik är ränteförändringar. För att man skall försvara ändringen av redovisning 

praxis skall en mätning göra av dagslägets marknadsräntor och erkänna ändringar i 

åtagandena som vinst eller förlust.  Att ändra praxis är inget krav men för att uppfylla tidigare 

krav vilket är ett annat problem. Framför allt att mäta åtaganden genom diskontering, mäta 

kontraktuella rättigheter för framtida investeringar till ett belopp som överstiger dennes fair 

value samt att använda icke enhetliga redovisnings praxis för försäkringskontrakt av 

dotterbolag. När dessa ej är enhetliga tillåts försäkringsgivaren ändra dem om inte det 

resulterar i att praxis blir ytterligare diversifierad och uppfyller kraven som ställs i IFRS 4 

(ibid). 

 

 

Värdering genom uppskattningar 

IFRS 4 lyfter även fram problematiken i att tillgångar/åtaganden värderas i bokslutet innan 

man fått dennes värde, detta resulterar i att man gör en uppskattning, vid denna situation sätts 

höra krav på prudence, det syftar på att man ska göra en klok uppskattning. Punkterna 4.27-30 

presenterar vidare om framtida investerings marginaler, där den säger att en ändring av praxis 

behöver ej göras för att eliminera dessa men att det finns en såkallad, rebuttable presumption 

som kan översättas till sanning till motsatsen bevisat, som säger att försäkringsgivarens 

finansiella rapporter  blir mindre relevanta och tillförlitliga om den introducerar en praxis som 

reflekterar framtida marginaler såvida dessa ej påverkar kontraktuella betalningar. Exempel 

på detta är när man använder sig av diskonteringsränta för att reflektera avkastning av 

tillgångarna och när man använder sig av return on investment (ROI). Motbevisen kan 
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övervinnas, om och bara om, förändringen i praxis ökar relevansen och tillförlitligheten 

tillräckligt för att ursäkta minskningen i relevans och tillförlitlighet orsakad av dessa 

beräknade framtida marginaler (ibid). 

 

 

Diskretionära delar (DPF) 

Syftet med punkt 4.34 är att diskutera hanteringen av discretionary participation feature, 

förkortat DPF, i försäkringskontrakt. IFRS 4 säger att man ej behöver erkänna DPF separat 

från kontraktet och om men särskiljning görs skall endast den garanterade delen i kontraktet 

kategoriseras som ett åtagande medan DPF kan klassiciferas som ett åtagande eller en separat 

del av Eget kapital där tillgångens värde subtraheras med skulden på tillgången. Görs ingen 

uppdelning skall hela kontraktet klassificeras som ett åtagande. Samma krav skall gälla för 

DPF i finansiella instrument och utöver de krav skall även en lämplighets test göras som 

introducerats tidigare i IFRS 4 (ibid). 

 

 

Riskprövning och krav på utökad information  

Delsyftet med IFRS 4 var att ge försäkringstagaren tillräckligt information då den nuvarande 

situationen betraktas det råda en informationssymmetri i försäkringsgivarens fördel, vad IFRS 

4 bidrar för att minska denna fördelning är att FIRS 4 kräver att försäkringsgivaren skall 

avslöja information som identifierar och förklarar beloppen i finansiella rapporter som härletts 

från försäkringskontrakten. Praxis som tillämpats skall avslöjas samt erkända tillgångar, 

intäkter och utgifter från åtaganden, även processen för uppskattning/värdering av 

förändringar i åtagandena skall avslöjas tillsammans med dennes påverkan. 

Avslutningsvis säger IFRS 4 att ytterligare information som skall tilldelas är information som 

ger användarna av deras finansiella rapporter möjlighet att utvärdera riskerna som 

uppkommer från försäkringskontrakten. Försäkringsgivaren skall avslöja mål, praxis och 

metoderna som används för att hantera riskerna. Detta skall inkludera känslighet för 

försäkringsrisker och dess koncentration, en beskrivning över denna och kännetecken. 

Kreditrisker, valuta risker och marknadsrisker skall synliggöras i samma utsträckning som 

IFRS 7 kräver av finansiella utlåtanden (ibid). 
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3.2.5.1 Kritik mot IFRS 4 

 

Konsolideringsfond 

IFRS 4 innehåller punkter som innebär en förändring avseende redovisningen av eget kapital, 

i dagsläget redovisas konsolideringsfond som eget kapital, men IFRS 4 kan innebära att det 

blir en ändring och att detta skall betraktas som en riskkänslig del av skulden. Folksam har 

yttrat sig att de anser att detta innebär en stor risk för försäkringsbolagen med dessa 

standarder och att det är tillräckligt svårt för bolagen i skuggan av de kommande 

solvenskapital kraven i Solvens II och andra regleringar. Dem anser att ömsesidiga 

försäkringsbolag skall fortsätta tillåtas redovisa denna konsolideringsfonden som eget kapital 

(Folksam, 2015). 

 

 

IFRS 4 och ökad jämförbarhet 

Övergripande har reaktionerna varit positive over IFRS 4 utveckling och syfte som är att göra 

redovisningen av försäkringskontrakt mer transparent och jämförbara (FitchRating 2004, s.3). 

Dock så uppmärksammas brister med stadgan i IFRS 4 gällande redovisningen som behöver 

omarbetas så att den uppnår en högre konsistens. En högre balans mellan konsistens och 

praktikalitet önskas men stödjer skiftningen i IFRS till fair value trots att metodologin och 

uppskattningar och risk måste utvärderas ytterligare (ibid. s.1). Man menar att skiftningen till 

fair value kommer innebära slutet på uppskjutande av förvärvskostnader och spridande av 

premier under ett kontrakts livstid vilket är det som gjorts innan införandet av IFRS 4. Detta 

eftersom både kostnader och premier skall erkännas vid upprättande av kontraktet när man 

skall värdera nuvärdet av framtida pengaflöden (IASB 2010, s.19). 

 

Diskontering 

Diskontering för försäkringskontrakt har varit under diskussion eftersom det finns en 

osäkerhet som associeras med både tidpunkt och summa för inbetalningarna. Vidare menar 

man att i flertal fall efter justering av diskonteringsräntan för en premie på grund av 

osäkerheten resultera I att den lämpliga diskonteringräntan är väldigt låg. Detta har man 

försökt lösa genom framtagning av marknadsvärde marginal, förkortat MVM, som används 

vid beräkning av framtida pengaflöden från åtaganden (SCOR, 2012). 
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Definitionen av försäkringskontrakt 

Andra konsekvenser som belyses vid värdering av fair value som IFRS 4 förespråkar är 

förändringar i produktdesign. Man menar att produkter som är lönsamma kan komma att bli 

mindre lönsamma om värderade till fair value och medför att en modifiering behövs. 

Ändringar definitionen över försäkringskontrakt kan ha konsekvenser över bokförda premier, 

praxis kommer behöva  särskiljas till försäkringarna och investeringar som kan resultera i en 

väsentlig reduktion i bokförda försäkringspremier för många bolag (FitchRating 2004, s.12).  

 

Värderingsprinciper 

Ytterligare kritik är riktad mot IFRS 4 gällande det varierande principer som kan appliceras 

på tillgångar och åtaganden (resulterar i en redovisnings obalans). Man syftar här på hur en 

ökning i ränta resulterar i en minskning av obligationers värde, vilket enligt IFRS 4 är en 

objekt som man skall tillämpa fair value på. Utöver detta reserver, som faller under nationella 

regleringar, diskonteras inte och bokfört på ett marknadsmässigt värderande, en sänkning i 

ränta matchar därför inte förändringen i bokförda värdet av reserver vilket kan sluta i en 

obalans mellan skulder och tillgångar (Meyer 2005, s.116).  

 

Solvens II och IFRS 4 

Man har även noterat en problematik parallellt med utvecklingen av Solvens II och IFRS, 

specifikt förflyttandet i IFRS 4 till värdering till fair value. Man menar att detta tillåter 

försäkringsbolag att använda en typ av redovisning modell i syfte för att upprätta bland annat 

en extern redovisning och intern redovisning för riskhantering . Utvecklingen av Solvens II 

och IFRS kommer visa om en tillfredställande konvergens av modeller, riskhantering och så 

vidare sker eller om problemet kommer vidstå (Meyer 2005, s.120).  
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4. Empiri 

I detta avsnitt presenteras den information vi ackumulerat från vår enkätundersökning som 

skickades ut digitalt till bolagen och sedan sammanställdes. Sedan redogör vi en sammanställning 

över vår dokumentstudie där vårt urval av bolags årsredovisningar studerades för att kunna 

skapa en bild över deras implementering av IFRS 4. 

 

4.1 Empiri från enkätstudien 
 

Onoterade och noterade försäkringsbolag 

Enkäten inleddes med en fråga om bolag är börsnoterad eller inte. Denna fråga ställdes för att 

säkerställa att de företag som vi kontaktat inte är tvingade genom lag att tillämpa IFRS på 

grund av att de är ett börsnoterat företag.  Utfallet blev att samtliga företag som svarat på vår 

undersökning angett att de inte är börsnoterade. 

 

Tillämpning av IFRS 

Enkätens andra fråga berörde huruvida företaget tillämpar IFRS 4 i sin redovisning och om de 

i sådana fall gör detta fullt ut eller om de tillämpar så kallad lagbegränsad IFRS.  

 

       

Figur 2. Tillämpning av IFRS 

                                                                              

Av figur 2 ovan så framgår att majoriteten (61%) av företagen endast valt att tillämpa så 

kallad lagbegränsad IFRS medan 37% av företagen tillämpar IFRS 4 fullt ut. 

 

 

37% 

61% 

2% 

Tillämpning av IFRS 4 

Tillämpar IFRS 4 

Tillämpar Lagbegränsad IFRS 

Tillämpar ej IFRS 4 

 

 

                                           Antal 

Tillämpar IFRS 4                        16 

Tillämpar lagbegränsad IFRS  26 

Tillämpar ej IFRS 4                      1 
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Tillämpning av IFRS 4 

Den tredje frågan berörde vid vilken tidpunkt som företaget börjat tillämpa IFRS och därmed 

IFRS 4 alternativt lagbegränsad IFRS  i sin redovisning. Resultatet visas i figur 3 nedan. 

 

Figur 3. Årtal för tillämpning av IFRS 4 

 

Enligt figur 3 så framgår att majoriteten av företagen började tillämpa IFRS 4 alternativt 

lagbegränsad IFRS år 2007. Endast tre företag angav att de aktuella standarderna tillämpades 

redan under 2005. Efter 2007 så har en liten årlig ökning skett gällande tillämpandet, inget av 

de företag som tillämpar IFRS 4/lagbegränsad IFRS har dock angett att de börjat att tillämpa 

detta senare än år 2010. 

 

Motiv för tillämpning av IFRS 

Den fjärde frågan ställdes med syftet att få en indikation om vilka faktorer som kan vara 

avgörande då ett företag väljer att tillämpa respektive att inte tillämpa IFRS 4 i sin 

redovisning. 

 

Av de totalt 43 företagen som angett att de tillämpar IFRS 4 alternativt lagbegränsad IFRS så 

angav 22 stycken av dessa att de tillämpar dessa standarder på grund av att de vill följa de 

svenska rekommendationer som finns. Två av dessa företag specificerade dessutom sitt svar 

med att de önskar följa gällande rekommendationer på grund av att de handskas med 

skattebetalarnas pengar. Ett företag specificerade sitt svar med att de vill följa internationella 

standarder då de har utländska ägare. 

 

7% 

3% 

76% 

3% 

2% 

7% 

2% 

Årtal för övergång till IFRS 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2014 

År              Antal 

2005                3 

2006                1 

2007              32 

2008                1 

2009                1 

2010                3 

2014                1 
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Det var endast ett företag som angett att de inte tillämpar IFRS 4 eller lagbegränsad IFRS. 

Motiveringen till detta var att "våra försäkringar är årsbundna och vi har hittills inte ansett 

oss behöva tillämpa IFRS 4". 

Sammanställning över tillämpningen av IFRS 4 

För att få en överblick över hur tillämpandet at IFRS 4 sett ut sedan 2005 så sammanfogades 

svaren i fråga två och tre. Resultatet visas nedan i figur 4 och 5. 

Figur 4. Utvecklingen av tillämpning av IFRS 4 

Figur 5. Utvecklingen av tillämpandet av IFRS över tid och trendkurva 
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Enligt tabellerna 4 och 5 så framgår det att det skett en markant ökning av tillämpandet av 

IFRS 4 och framförallt lagbegränsad IFRS under 2007. 

4.2 Dokumentstudien 

4.2.1 Studieobjekt 
Vi har valt att studera årsredovisningar från totalt tre stycken onoterade bolag, Skandia 

Folksam och Länsförsäkringar. Detta sedan Skandia avnoterades från börsen 2006 (Skandia, 

2015). Två av dessa är de största svenska bolagen vad gäller premieinkomst för livförsäkring 

(Skandia och Folksam), dessa två företag står tillsammans för 28% av den totala 

premieinkomsten för livförsäkring under 2013 (Svensk försäkring 2013, sid 10). Tillsammans 

har samtliga tre bolag enligt siffror från 2014 en gemensam marknadsandel, beräknat av 

intäkter i form av premier, på över 65% (Svensk försäkring, 2014). Detta ger dem en 

gemensam premieintäkt på över 45,5 miljarder kronor beräknat på premieintäkterna från år 

2014. Notera även att något som särskiljer dessa tre bolag är att samtliga är ömsesidiga bolag 

(blev ett ömsesidigt bolag årsskiftet 2013/14 (Skandia 2015), det vill säga att samtliga bolags 

ägs av sina försäkringstagare. 

4.2.1.1 Folksam 

År 1925 väljer bolaget Samarbete att fusionera med livförsäkringsbolaget Folket. Detta 

bildade bolag skulle senare komma att byta namn till Folksam. Folksam stoltserar idag med 

att de är ett kundägt företag och de erbjuder ett brett utbud av försäkringar både för 

privatpersoner och företag. Folksam består av två koncerner och 11 bolag som till exempel 

Konsumentkooperationens pensionsstiftelse och Förenade Liv (Folksam, 2015). Under 2013 

stod Folksam för 14 % av den totala premieinkomsten för livförsäkringar i Sverige samtidigt 

som bolaget hade placeringstillgångar i utlandet till ett värde av 72,6 miljoner kronor vilket är 

16% av Folksams totala placeringstillgångar (Svensk försäkringar 2014, sid 4). 

4.2.1.2 Skandia  

Skandia är en av Sveriges största oberoende bank- och försäkringskoncerner. De erbjuder 

försäkringslösningar och långsiktigt sparande till både privatpersoner och företag som är 

verksam i över 20 länder värden över med en tydlig internationell profilering tidigt i bolagens 

begynnelse med etablering i USA redan i början av 1900 talet. Vid årsskiftet 2013/2014 blev 
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Skandia ett ömsesidigt och kundstyrt bolag. Skandia erbjuder idag traditionell förvaltning, 

fondsparande, försäkringar, privatvård, gruppförsäkring och banktjänster (Skandia, 2015). För 

år 2014 fick Skandia premier för nytecknade försäkringar inom alla deras bolag till ett värde 

av 1 972,9 miljoner kronor, detta med en marknadsandel på ca 16% över inbetalda premier för 

både nyteckningar och gamla försäkringar och utländska placeringstillgångar till ett värde av 

148,5 miljoner kronor (Svensk försäkringar 2014, sid 4).  

4.2.1.3 Länsförsäkringar 

Länsförsäkringar är ett moderbolag som består av 23 lokala och kundägda försäkringsbolag 

inom allt från sak-, liv- och fondförsäkringar. Organisationen är lokalt närvarande med över 

140 kontor utspridda i Sverige (Länsförsäkringar, 2015). År 2014 hade Länsförsäkringar 

nytecknade försäkringskontrakt med premier för 979 miljoner kronor samtidigt som de hade 

fått premier från tidigare tecknade kontrakt till ett värde av 10,5 miljarder kronor (Svensk 

försäkring 2014, s.9). Då har Länsförsäkringar en marknadsandel för inbetalda premier på ca 

6%, samtidigt som de har största marknadsandelen inom tecknade skadeförsäkringar år 2014 

hade de en procentuell andel av marknaden på 30% (Svensk försäkring 2014, s.22). 

Länsförsäkringar har placeringstillgångar år 2014 (Svensk försäkringar 2014, sid 4) till ett 

värde av ca 310 miljoner kronor (varav 55,8 i utländska). 

4.2.2 Företagskaraktärisering 
Tidigare forskning av Paul Andre, Peter Walton och Dan Yang (2012).  påvisade att faktorer 

som bolagets internationalisering, kapitalstruktur och storlek uppvisade en signifikant 

korrelation mellan bolagets frivilliga övergång till IFRS. Genom att inhämta information från 

bolagets egna företagspresentationer har vi sammanställt en tabell där vi överskådligt 

presenterar med den information som framförts tidigare i denna studies företagspresentation 

som återfinns i metodkapitlet (s.11-12). 

Faktorer Skandia Folksam Länsförsäkringar 

Internationalisering Tidig 
utlandsetablering, 
tidigt 1900-tal 
etablering i USA och i 
dagsläget verksam i 
över 20tals länder. 

Inte direkt etablerad i 
utlandet. 

Inte direkt etablerad i 
utlandet. 

Kapitalstruktur Utländska 
placeringstillgångar 
uppgår till 28% (av 
bolagets tot. 
placeringstillgångar.) 

Utländska 
placeringstillgångar 
uppgår till 16% (av 
bolagets tot. 
placeringstillgångar.) 

Utländska 
placeringstillgångar 
uppgår till 18% (av 
bolagets tot. 
placeringstillgångar.) 

Storlek
Figur 6. Företagskaraktärisering  

Stort bolag Stort bolag Stort bolag 
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4.2.3 Implementering av IFRS 4 

För empirin av fallstudien skall kunna presenteras på ett övergripande sätt och ge en 

övergripande bild uppbyggd av vad vi bedömer är relevant information, har vi valt att göra en 

uppdelning av dem delar av IFRS 4 som vi berör. Vi inleder med att presentera resultatet av 

dokumentstudien i en övergripande tabell för att få en bild över hur utvecklingen av 

implementeringen är i bolagen. Sedan redogör vi i detalj datan från årsredovisningarna som 

legat till grund för resultaten i tabellen. Centrala delar av IFRS 4 som vi undersökt är 

följande; 

 Definition och värdering

 Förlustprövning

 Riskredovisning.

Vänligen observera att detta vi inte undersöker om bolagens tidigare tillämpning av 

redovisnings praxis är i enlighet med IFRS 4 riktlinjer, utan studien är baseras på vad bolagen 

erkänner aktivt i sina finansiella rapporter är en efterlevnad av IFRS 4 anvisningar. 

Översikt över implementeringen av IFRS och dess utveckling 

Förkortningar 

S = Skandia 

F = Folksam 

L = Länsförsäkringar 

(årtal) -04 -05 -06 -07 -08 -09 -10 -11 -12 -13 -14

IFRS S F*, 

L* 

Unbundling S, F L 

Diskretionära 

Delar 

S F 

Förlustprövning S F L 

Riskredovisning S F L 

(årtal) -04 -05 -06 -07 -08 -09 -10 -11 -12 -13 -14

* = Lagbegränsad IFRS

Figur 7 Utveckling av bolagens implementering av IFRS 4 
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Tillämpandet av regelverk för upprättande av finansiella rapporter 

Ø  Skandia, uppger i sin finansiella rapport från 2004 att de från och med år 2005 skall 

tillämpa IFRS i sin redovisning. Fram till införandet av IFRS i sin redovisning så har de 

finansiella rapporterna upprättats i enlighet mer ÅRFL, redovisningsrådets rekommendationer 

samt Finansinspektionens föreskrifter. Under 2006 börjar moderbolaget att använda sig av 

lagbegränsad IFRS medan koncernens finansiella rapport har upprättats i enlighet med IFRS. 

Ø  Folksam, angav i sin årsredovisning från 2004 att de [Folksam] anser att införandet av 

IFRS kommer att beröra grunden för bolagets mätning, styrning och uppföljning av 

verksamheten och att detta kommer att resultera i att övergripande effekt över hur bolaget 

upprättar sina affärer. I årsredovisningen för 2005 tillkännager att de kommer att börja 

tillämpa lagbegränsad IFRS från och med 2007. 

Ø  Länsförsäkringar, I kontrast anges inget i Länsförsäkringars årsredovisning, i varken 2004 

eller tidigare års finansiella rapporter, om en planerad påbörjad implementering eller 

övergång till IFRS. Tillämpade värderings och redovisningsprinciper är för 2004 ÅRFL, 

finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (Länsförsäkringar årsredovisning 2004, 

s.12). Det är i finansiella rapporten från år 2006 Länsförsäkringar delger att dess

moderbolaget kommer tillämpa av Redovisningsrådets rekommendationer (RR 32:05) som är 

Redovisning för juridiska personer respektive utvalda uttalanden från Redovisningsrådets 

(Länsförsäkringars årsredovisning 2006, s.33). Detta leder följaktligen att lagbegränsas IFRS 

tillämpas. 

Figur 8. Tidslinje över införandet av IFRS i redovisningen 
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Definition och värdering [av försäkringskontrakt] 

Unbundling: möjligheten att separera ett försäkringsavtal med en försäkringsdel och en 

finansiell del. 

 

Ø  Skandia anger att störst skillnaden berör deras deras fondförsäkringar och fondsparande, 

innehållande en försäkrings- och en insättningsdel,  då dessa nu kan särskiljas. Skandia har 

angett i publiceringen av årsredovisningen 2005 att från år 2007 tillämpa denna möjlighet och 

därmed väljer dem att redovisa dem separat när det tidigare enligt svensk praxis inte gjorts 

någon separering mellan dessa kontrakt (Skandia årsredovisning 2005, s.125). Därmed 

kommer avtalets redovisning påverka balansräkningen och inte resultat räkningen som det 

tidigare gjorts. 

 

Ø  Folksam: I 2005 års årsredovisning så uppger Folksam (likt Skandia) att den största 

effekten av en implementering av IFRS 4 berör omklassificering av avtal. Detta är att 

fondförsäkringsavtal som innehåller en försäkrings- och en finansiell del, kan särskiljas. 

Folksam anger att de skall tillämpa denna möjlighet år 2007 när de skall upprätta finansiella 

rapporter i enlighet med IFRS (Folksam årsredovisning 2005, s.17). 

 

Ø  Länsförsäkringar informerar i årsredovisningen från 2005 om ett projektet som varit 

aktuellt under året där  utformningen av finansiella rapporter varit i center. En genomgång har 

gjorts av försäkringskontrakt för att fastställa om de kan redovisas i enlighet med IFRS 4 eller 

om de skall hanteras som finansiella instrument och därmed genomgå en annan hantering för 

värdering och klassificering. Vid inspektion av årsredovisningen från 2006 kan vi inte 

identifiera om dem tillämpar denna möjlighet för försäkringsavtal, den enda informationen 

som delges är att inga finansiella instrument har hittats inom sakförsäkring (Länsförsäkringar 

årsredovisning 2006, s.33). År 2007 kan man dock notera att Länsförsäkringar valt att inte 

använda sig av denna möjlighet då de ej bedömer att de har försäkringsavtal där det finns en 

väsentlig finansiell del att separera (Länsförsäkringar 2007, s.22). Men i 2013 årsredovisning 

kan man notera att Länsförsäkringar tillämpar denna metod.  

”Försäkringsavtal som innehåller begränsad försäkringsrisk klassificeras som finansiella 

avtal. Dessa avtal delas upp i redovisningen i en finansiell komponent och en 

försäkringskomponent” (Länsförsäkrings årsredovisning 2013, s.51). 
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Om denna möjlighet har utnyttjas tidigare kan vi endast göra ett antagande efter 

årsredovisningen, eftersom detta ej lyfts fram i en tidigare årsredovisning, gör vi antagandet 

att år 2013 är det första året de valt att hantera avtalen som följande.  

Figur 9. Tidslinje över tillämpning av unbundling 

Diskretionära delar (DPF): Hantering av ytterligare kompensation i ett försäkringskontrakt 

utöver den garanterade. 

Ø  Skandia skriver följande i 2005 år finansiella rapport: Beloppet eller tidpunkten nligt 

avtalet som upprättats har bestäms av Skandia och enligt avtalet baseras på detta på bland 

annat resultatet för en särskild grupp avtal eller avkastning( realiserad respektive orealiserad) 

på en förtecknad grupp tillgångar som innehas av Skandia. Dessa avtal redovisas i enlighet 

med etablerade principer för försäkringsavtal, IFRS 4. Den garanterade delen och den 

diskretionära delen av återbäring redovisas som en skuld och belastar därmed 

balansräkningen. (Skandia årsredovisning 2005, s.99) 

Ø  Folksam: I årsrapporten från 2007 kan man finna att deras hantering av diskretionära delar 

i ett försäkringsavtal, följer IFRS 4 anvisningar som det ser ut i dagsläget (Folksam 

årsredovisning 2007, s.21). Det är bolaget som förfogar över denna återbärgning gällande 

tidpunkt och belopp och dessa redovisas som en del av konsolideringsfond, vid utbetalningar 

påverkar detta bolagets eget kapital (Folksam årsredovisning 2007, s.21) 

Ø  Länsförsäkringar: Trots en genomgång av redovisningar från 2004 till 2014 kan man inte 

lokalisera någon kommentar eller information i Länsförsäkringars finansiella rapporter om 

deras hantering över avtal innehållande DPF.”Koncernen tillämpar inte nya fastställda 
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standards i förtid. De kommer att tillämpas kommande perioder och bolagets bedömning är 

att inte någon av dessa förändringar kommer att få någon väsentlig påverkan på resultat eller 

ställning när de nya reglerna börjar tillämpas (Länsförsäkringar 2007, s.37) 

Förlustprövning (Liability adequacy test) 

Enligt IFRS 4 skall en förlustprövning göras innan bokslut där bolaget skall omvärdera 

åtagandena och överensstämmer ej denna värde med den bokförda skall en justering göras 

där det erkänns som vinst eller förlust. 

Ø  Skandia: Inför varje bokslutsdag utförs,  enligt deras finansiella rapport från 2007, en 

förlustprövning av deras åtaganden. Detta för att säkerställa att det redovisade värdet på 

avsättningarna är en överstämmande värdering med avseende på förväntade framtida 

kassaflöden. Vid upprättande av detta test används vad Skandia bedömer är de mest sannolika 

utfallen av beräknade framtida pengaflöden, inkluderat skaderegleringskostnader och andra 

administrativa utgifter direkt hänförliga till avtalet sedan avslutar dem [Skandia] meningen 

med ”Alla underskott redovisas direkt i resultaträkningen” (Skandia årsredovisning 2007, 

s.17) Detta är helt i enlighet med IFRS 4 som vill att man skall göra en justering som erkänns

som antigen en vinst eller förlust. 

Ø  Folksam skriver för första gången i finansiella rapporten från 2009 att företaget har 

tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper för försäkringstekniska avsättningar som 

innebär att en prövning skall göras och att denna förlust prövning av att avsättningarna anses 

överensstämma med den ursprungliga värderingen med avseende på förväntade framtida 

kassaflöden och ingen justering skall därför göras (Folksam årsredovisning 2009, s.26). Dem 

använder detta konsekvent och i dagsläget har inte deras åtaganden justerats från 2009. 

Ø  Länsförsäkringar: I årsredovisningen från 2013 kan man för första gången observera en 

notering av att en förlustprövning gjorts. De skriver att avsättningarna prövas löpande och på 

balansdagen. Avsättningen för oreglerade skador beräknas genom framtida pengaflöden som 

har beräknats utan diskontering. Om en skillnad uppstår mellan bokfört värde och vad 

prövningen visar redovisas detta i enlighet med IFRS 4 som en förändring i resultaträkningen 

(Länsförsäkringar årsredovisning 2013, s.19).  
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Figur 10. Tidslinje över upprättning av förlustprövning 

Riskredovisning 

Enligt IFRS 4 skall försäkringsgivare avslöja information som ger användarna av dessa 

finansiella rapporter att utvärdera risker som utsätter ett försäkringskontrakt. Riskerna 

tillsammans med metoder för att hantera dessa skall avslöjas. Mål, Praxis och processer för 

hantering av risker som är direkt kopplade till försäkringskontrakt samt metoderna för att 

hantera riskerna. Detta inkluderar känsligheten, koncentrationen för försäkringsrisker och 

information om kreditrisker, valutarisker och marknadsrisker (IFRS 4, 2009). 

Ø  Skandia publicerar i 2006 års finansiella rapport en mer omfattande information om risker 

som försäkringsavtal och bolaget utsätts för, enligt IFRS 4 skall information om dessa risker 

lämnas vilket Skandia har valt att tillämpa för att synliggöra risker av relevans för rörelsen 

(Skandia årsredovisning 2006, s.22) 

Ø  Folksam: I årsredovisningen från 2014 upplyser Folksam om riskhanteringsprocessen som 

bolaget går igenom och hur de valt att hantera dessa, ”Riskhantering samt kvantitativa och 

kvalitativa upplysningar om försäkringsrisker, finansiella risker inklusive likviditetsrisker och 

verksamhetsrisker.” (Folksam årsredovisning 2014, s.48). En sådan analys har varit en del av 

finansiella rapporten sedan år 2006. Dock så är den typ av analys som publicerades år 2006 

inte tillräckligt omfattande för att uppfylla IFRS 4 krav, men från år 2007 utökas denna och 

därmed konvergeras mer med IFRS 4 krav. 

Ø  Länsförsäkringar: De finansiella rapporterna har tidigare år innehållt kortare kommentarer 

om risker som bolaget utsätts för, men en fördjupad analys där information enligt IFRS 4 

standarder som kräver att mer uttömmande information gällande analys och metod skall ges 
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(Länsförsäkringar årsredovisning, 2003) upprättas först år 2009 för de lokala 

försäkringsbolagen i Sverige. 

Figur 11. Tidslinje över upprättande av riskanalys 
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5. Analys och diskussion

Detta kapitel inleds med en analys av den empiri från enkäterna som presenterats i tidigare avsnitt för 

att sedan övergå till vår dokumentstudie. Vi skall analysera vår empiri med hjälp av vår teoretiska 

referensram som redogjorts för tidigare. Detta genom att koppla tidigare forskning om bolagens 

motivering till en övergång till IFRS jämfört med resultatet från vår enkätundersökning samtidigt som 

implementeringen av IFRS 4 analyseras med tidigare forskning om efterlevnad. 

5.1 Enkätstudien 

I den data som genererats av enkätstudien ser vi att en övervägande majoritet av företagen 

som deltog i enkätundersökningen har uppgett att dem tillämpar lagbegränsad IFRS 

respektive IFRS vid upprättandet av de finansiella rapporterna. En klar majoritet av dessa 

företag tillämpar dock i större utsträckning endast lagbegränsad IFRS istället för att tillämpa 

IFRS 4 fullt ut. Denna mjukare anpassning till IFRS 4 tyder likt Hellmans (2011) 

undersökning på att företagen präglas av en viss konservatism gällande redovisningen. 

Ser man till vilket år som företagen valt att för första gången tillämpa dessa standarder vid 

upprättandet av de finansiella rapporterna så har det sedan år 2005 skett en jämn tillströmning 

av företag som väljer att gå över till att tillämpa dessa globala standarder. Ett år som dock 

utmärker sig betydande i relation till resterande år vad gäller antal företag som för första 

gången tillämpar dessa standarder är året 2007. Detta år (2007) var det år då majoriteten av 

företagen tillämpade dessa standarder för första gången, anledningen till att majoriteten av 

företagen valde att tillämpa dessa standarder för första gången just 2007 kan tros ha en stark 

koppling dels till den övergångsfrist som gällde och dels till FFFS 2006:17 som trädde i kraft 

detta år. Detta antagande finner starkt stöd hos Brugermann mfl. (2012) som påvisat att 

implementeringen av IFRS skett med en fördröjning samt att graden av efterlevnad starkt 

påverkas av de landsspecifika redovisningsnormerna.  

Utvecklingen av andelen företag som valt att tillämpa de aktuella standarderna i sin 

redovisning har således gått från att majoriteten av företagen inte tillämpat varken IFRS 4 

eller lagbegränsad IFRS till att en övervägande majoritet (98% av respondenterna) i dagsläget 

väljer att tillämpa någon av dessa standarder. Att en sådan stor andel väljer att göra ett byte 
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trots att enligt tidigare forskning präglas länder av en konservatism till redovisningen 

(Hellman 2011) kan vara att Sverige är historisk ansett vara ett land präglat av skattedominans 

(Pennman & Zhang 2002, s.238) och detta har en korrelation med efterlevnad enligt tidigare 

studie från Nobes (2008). Sverige uppvisar således en hög efterlevnad av de nationella lagar 

och regleringarna och siffror från tidigare mätningar (Francis et al., 2008) uppgav att Svenska 

bolag uppvisar en efterlevnad på 76%. Samtidigt har man argumenterat att Sveriges 

lagstiftning uppvisar en mindre avvikelse mellan IFRS och nationella lagar och regleringar i 

relation till andra europeiska länder (PWC, 2000).  

En mindre avvikelse mellan IFRS och Svensk lagstiftning bör således betyda att det 

uppkommer en relativt mindre kostnad för bolagen att byta redovisning standard i jämförelse 

med länder där avvikelsen mellan standarderna är större och kostnaden för ett byte blir 

betydligt högre speciellt för frivilliga byten (Söderström & Lin 2007).  

Värt att notera är att de flesta företagen valt övergå till lagbegränsad IFRS istället för IFRS i 

helhet. Detta kan tyda på att dessa företag inte ser någon större fördel till ett byte av 

redovisningsstandard. Vi gör antagandet att bolagen agerar rationellt över beslutet till vilken 

redovisning standard bolaget ska tillämpa (Drake et al. 2010), bolaget kan välja att frivilligt 

tillämpa IFRS eller att inte göra det, Uppenbar nackdel för dem [bolagen] att övergå till IFRS 

frivilligt är en högre övergångskostnad (Söderström & Lin 2007), om bolaget gör ett byte med 

denna vetskap bör således ledningen som tar beslutet uppleva en fördel som överväger 

kostnaderna som uppkommer för bytet medan bolagen som väljer att inte tillämpa IFRS 

bolagsledningar inte upplever att vinsterna med bytet överväger kostnaderna. 

Av respondenterna så har 37% av bolagen valt att tillämpa IFRS 4 fullt frivilligt, bolagen har 

alltså upplevt en fördel som är större än kostnaderna som uppkommer vid bytet till IFRS 

(Söderström & Lin 2007). Faktorer som påverkat detta beslut kan vara hänförliga till studien 

av André et al. (2012) där man identifierade vilka faktorer som uppvisar en signifikant 

påverkan på bolagens beslut att övergå till IFRS, Internationalitet, kapitalstruktur och bolagets 

storlek (André et al. 2012, s.8) var resultatet av denna studie och liknande resultat har 

uppfångats av andra undersökningar, Alle och Yohn (2009) skrev att upprättandet och 

användningen av IFRS av privata bolag i USA som studerades var ett resultat av flertal 

faktorer såsom bolagets storlek, tillväxt och bolagets kreditstruktur.  
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Majoriteten av de företag som deltagit i vår enkätstudie uppgav att motivet bakom beslutet att 

upprätta sina finansiella rapporter i enlighet med IFRS 4, alternativt lagbegränsad IFRS, är att 

de vill följa de svenska rekommendationer och riktlinjer som finns. Det framgår dock inte i 

svaren om detta är den enda anledningen eller om det kan finnas ytterligare motiv bakom 

beslutet, inget bolaget uppgav att syftet var att öka jämförbarheten mellan bolagen i en 

globaliserad marknad, eller att en övergång till IFRS bidrar till en mer konsekvent 

redovisning och därmed underlättar för externa aktörer att använda finansiella rapporterna 

som beslutsunderlag vilket var syftet med IFRS upprättande (IASB, 2015). Således uppvisade 

inte företagen att dem upplevt en fördel med övergången till nya standarder, utan den enda 

anledningen till en tillämpning av IFRS enligt bolagen är att man vill efterfölja de senaste 

svenska lagar och regleringarna, att många bolag valde att övergå till Lagbegränsad IFRS 

specifikt 2007 var att efter övergångsfristen var dem [bolagen] tillåtna att tillämpa IFRS med 

begränsningar till de Svenska lagar och regleringarna.  

Av våra respondenter var det ett ensamt bolag som utmärkte sig genom att ange att de inte 

tillämpar varken IFRS 4 eller lagbegränsad IFRS. Bolaget har uppgett att dem har aktivt valt 

att inte tillämpa dessa standarder så dem hittills inte ansett att detta varit nödvändigt, någon 

fördel med en frivillig övergång till IFRS identifierades inte hos detta bolag. Motiveringen till 

att avstå ett byta är i enlighet med Harrit och Bromiley (2007) och deras antagande om att 

bolagen agerar rationellt och legitimerat, och syftet med IFRS är att öka jämförbarheten och 

konsekvensen i redovisningen mellan bolagen, detta bör synnerligen vara en fördel för 

företagen som med hjälp av gemensamma standarder skulle kunna erbjuda sin externa 

intressenter en mer jämförbar finansiell rapport. Men samtidigt betyder ett byte till IFRS en 

hög omställningskostnad, och om bolagen inte har de resurser eller om bolagen helt enkelt 

inte upplever att vinsterna med IFRS överstiger kostnaderna som bolagen kommer investera 

(Söderström & Lin 2007). Utöver dem uppenbara kostnadsrelaterade motiven framlyfte 

DeFond och Jiambalvo (1991) att avsaknad av efterlevnad eller avvikelser i finansiella 

rapporter kan vara resultatet av ledning som svarar på externa och ekonomiska incitament, det 

vill säga att en upplevd ekonomisk fördel av att upprätta finansiella rapporterna på ett sätt 

eller om ledningen upplever att nuvarande standard tillåter en större möjlighet att modifiera 

numeriska siffror efter deras tycke och syfte i den finansiella rapporten till externa aktörer. På 

senare tid har även Hellman (2011) framfört att ledningen motiveras och strävar efter vidgat 

utrymme att hantera bolagets vinster, och om en sådan inte uppfattas av bolagen att en 

övergång till IFRS ger, kommer bolagen inte frivilligt övergå till IFRS. 
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5.2 Dokumentstudien 

Definition och värdering av försäkringsavtal 

IFRS 4 ger möjligheten att separera ett avtal som innehåller en finansiell del och en 

försäkringsdel. Syftet med denna särskiljning är att delarna behandlas som två olika avtal och 

dess hantering är under olika regler. Försäkringsavtal hanteras då enligt IFRS 4 och den 

finansiella delen enligt IAS 39 (IFRS 4, 2009).  Skandia och Folksam börjar båda tillämpa 

unbundling år 2007, detta trots att Skandia börjat tillämpa IFRS redan 2005. I 

Länsförsäkringar finansiella rapporter nämns inget om deras hantering av dessa avtal förrän 

2013 då unbundling tillämpas.  

Bolagen kan ha upplevt att det inte föreligger någon större fördel att använda denna metod 

och därför inte genast valt att särskilja kontrakten. I Hellmans (2011) studie 

uppmärksammade han att en av anledningarna till att implementeringen av IFRS tenderar att 

vara väldigt ”mjukt” är pågrund av konservativa och traditionella redovisningsmetoder 

(Hellman, 2011) och detta är ännu en möjlig förklaring till den spridda tillämpningen av 

unbundling, då avtalen traditionellt inte tidigare särskiljs enligt svensk redovisningspraxis. 

Punkt 4.7-9 i IFRS 4 behandlar hanteringen av klausuler i ett försäkringsavtal. Enligt IFRS 4 

separerar dessa klausuler (diskretionära delar) från huvudkontraktet och sedan skall 

differensen skall erkännas som antigen vinst eller förlust i fair value (IFRS 4, 2009, 4.7-

9).Undantag är om försäkringstagaren kan säga upp avtalet för en fastställd summa eller om 

klausulerna i sig är ett kontrakt. Skandia skriver att avtalen redovisas i enlighet med IFRS 4 

och dess principer (Skandia årsredovisning 2005, s.99), likt Folksam, som skriver att de följer 

IFRS 4 (Folksam årsredovisning 2007, s.21).  

Båda bolagen har använt sig av IFRS 4 anvisningar och hanterat delarna enligt regleringarna, 

Skandia började från de år de tillämpade IFRS, 2005 och Folksam år 2007. Man får intrycket 

av att efterlevnaden av denna punkt för respektive bolag är hög då den omedelbart tillämpats 

samma år som övergången till IFRS 4 var. Detta kan vara för att bolagen upplever en fördel 

som ger dem större kontroll över sina vinster, Vilket även Hellman (2011) påpekade i sin 

studie var en av faktorerna som styr över efterlevnaden. I kontrast dock har bolaget 
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Länsförsäkringar inte uppgett någon information om hanteringen av klausuler i vår studie 

över åren 2004-2014. De [Länsförsäkringar] uppgav dock i 2007 årsredovisning att bolaget 

”tillämpar inte nya fastställda standards i förtid” (Länsförsäkringar årsredovisning 2007, 

s.37) därmed inger oss intrycket att bolaget vill vidhålla sig till sina redan existerande metoder

tills de tvingas göra ett byte, vilket kan tyda på att bolaget har en viss kvarhållande av 

konservativa och traditionella redovisningsmetoder, precis enlighet med den  vetenskapliga 

studien av Glaum m.fl. (2013) som drog slutsatsen att traditioner och andra faktorer har en 

mätbar påverkan på tillämpningen av ett standardiserad regelverk. 

Förlustprövning 

En omvärdering av åtagandena för bolaget skall göras vid bokslutet och om en värdeskillnad 

uppstår mellan det bokförda och den värderade (som gjorts med hänsyn till dagsläget 

räntenivåer och övrig interna och externa faktorer som påverkar risken på avtalet) skall denna 

erkännas som en vinst eller förlust. 

Skandia har från 2007 skrivit att de utför en förlustprövning (Skandia årsredovisning 2007, 

s.17) inför varje bokslut och erkänner värdeskillnader som en vinst eller förlust, i enlighet

med IFRS 4. Likväl informerar Folksam år 2009 att dem tillämpar metoden enligt IFRS 4 för 

att omvärdera åtagandena, men konsekvent genom årsredovisningarna från 2009-2014 så 

anser dem att ingen värdeskillnad uppstått och ingen justering har gjort sen tillämpandet av 

denna reglering(Folksam årsredovisning 2009, s.26).  För Länsförsäkringar kan man avläsa ett 

upprättande av förlustprövning för första gången år 2013 där en prövning sker löpande genom 

det gångna året och inför bokslutet(Länsförsäkringar årsredovisning 2013, s.19).  

Det är en uppenbar fördröjning över tillämpningen av en förlustprövning sedan bolagen 

tillämpat IFRS, det är antagandet vi tvingas göra när vi endast använder som av 

årsredovisningar som underlag, och i tidigare års upplagor av årsredovisningar har de inte 

informerat om att en sådan prövning upprättats. Implementeringen av denna avsnitt av IFRS 4 

är väldigt ojämn,  Detta i likhet med resultaten från studien utförd av Glaum m.fl. (2013) vars 

slutsatser var att det finns både bolags- och landspecifika faktorer som bridrar till att bolagen 

uppvisar en mindre efterlevnad och en ojämn implementering av IFRS. 

Men i kontrast implementerades exempelvis reiskredovisning under en betydligt mindre 

tidspann för bolagen i relation till förlustprövningen, anledningen till detta antar vi inte har 
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med de lands- och bolagsspecifika faktorerna som Glaum m.fl. (2013) identifierade, då detta 

är samma studieobjekt som var relativt snabba med upprättande av en riskanalys av i 

jämförelse med förlustprövning. Anledningen spekulerar vi att  om man i enlighet med 

antagandet att  om bolag agerar rationellt och legitimerat (Harrit och Bromiley, 2007), 

uppfattar bolagen tillsynes inte någon fördel av att tillämpa en förlustprövning, eller om dem 

istället upplever en direkt nackdel i relation till fördelarna och utnyttjande av resurser i form 

av tid och pengar för att upprätta en förlustprövning. 

Riskredovisning 

Information över riskerna som bolagen utsätts för och som påverkar bolagens förmåga att 

fullfölja sina åtaganden skall enligt IFRS 4 infinnas i de finansiella rapporterna i större detalj 

än vad som krävts innan. Detta för att minska informationsasymmetrin mellan externa 

användare av finansiella rapporterna och bolaget. Utöver att identifiera risker skall bolaget 

avslöja metoder över hur dessa risker hanteras och deras mål och processer över de 

identifierade riskerna. 

Samtliga bolag, Skandia, Folksam och Länsförsäkringar har publicerat riskrapporter i 

årsredovisningarna sedan innan införandet av IFRS 4. Hos Länsförsäkringar kan man hitta en 

riskanalys redan i 2003 årsredovisning, Hos Skandia och Folksam har en sådan varit del av de 

finansiella rapporterna sedan 2006.  Dock har Folksams och Länsförsäkrings riskanalys inte 

varit tillräckligt utförlig och tagit med de krav som krävs av IFRS 4, utan bolaget publicerar 

en i enlighet med IFRS 4 år 2007 (Folksam) respektive 2009 (Länsförsäkringar). 

Visserligen har implementeringen av riskredovisning enligt IFRS 4 inte skett intensivt och 

”hårt”, men i relation till andra punkter av IFRS 4 har denna ändå implementerats relativt 

konsekvent hos samtliga bolag. Bolagen har tillsynes identifierat en efterfrågan sedan innan 

IFRS 4 att någon form av information gällande risk skall ges till de externa intressenterna för 

att ett sådant kapitel skall ha upprättats innan tillämpning av IFRS 4. Dock så har inte 

volymen av information varit lika utförlig som efter tillämpandet av IFRS 4, och man skulle 

kunna spekulera om denna avsaknad av information uppfattas inte vara betydelse av bolagen 

för de externa intressenterna, eller om bolagen bedömt informationen som väsentlig men som 

inte gynnar bolaget i ögonen på de externa intressenterna. DeFond och Jiambalvo (1991) 

menar att vid avsaknad av efterlevnad i form av avvikelser, är inte ett resultat av misstag eller 

missuppfattningar utan att dessa misstag är resultatet av ledning som svarar på externa och 
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ekonomiska incitament. Detta skulle kunna förklara både varför en riskanalys varit där innan 

införandet av IFRS 4 samtidigt som varför inte bolagen avslöjat all information om detaljer 

kring risker, deras direkta påverkan på bolaget och hanteringen över dessa.  

 

5.3 Avslutande analys 

Motivationen till ett byte av redovisningsstandard hos privata bolag där man inte är legalt 

tvingad att göra ett byte har efterforskats och resultaten har bidragande faktorer har varit 

snarlika trots att fördelen över ett byte till IFRS av bolgen fortfarande är omdiskuterat (Ball 

et. al. 2000; Schipper 2005; Hail et al. 2010). Upprättandet av IASB och skapandet av IFRS 

var i syftet att öka jämförbarheten och relevansen av informationen som ges i dem finansiella 

rapporterna och därmed minska informationsasymmetrin mellan bolaget och externa aktörer 

(IASB, 2015). Man har diskuerat om således är fallet och om detta manifesterar sig i bolagens 

finansiella rapporter när länder är flexibla med implemeteringen av IFRS (Hellman, 2011). 

Alltså har det framväxt två särskilda bilder gentemot IFRS och fördelarna för bolagen (André 

et al. 2012, s.2). Privata bolag väljer mellan att tillämpa IFRS eller att inte göra det, om 

bolagen upplever en fördel som överstiger kostnaderna som är hänförliga till ett byte av 

redovisning system (Söderström & Lin 2007) tar bolagsledningen beslutet att övergå till 

IFRS. 

 

År 1991 framförde DeFond & Jiambalvo att motivationen och anledningarna till att man inte 

efterföljer regleringar och uppvisar en mindre idealisk efterlevnad, kan vara ett resultat av 

misstag och missuppfattningar men att anledningarna i större utsträckning är ett resultat av 

ledningen som främst styrs av externa och ekonomiska incitament (DeFond & Jiambalvo, 

1991). Glaum mfl (2012) studerade efterlevnaden för hos europeiska bolag som är legalt 

tvingade att tillämpa IFRS och drog slutsatsen att efterlevnaden påverkas av både bolags 

respektive landspecifika faktorer. Några av dessa faktorer var nationens kulturella arv, dess 

styrka av konservatism som forskarna ansåg hade en påverkan på efterlevandet av nya 

introducerade standarder. Vilket Hellman (2011) föregående år framförde när han undersökte 

Sveriges implementering av IFRS perioden 1991-2004, att den svenska implementeringen och 

tillämpningen innan 2005 var mjukt (Hellman, 2011, s.61). Hellman (2011) menade att trots 

att Sverige som historisk sett har en stark legaltillämpning, var tillämpningen av IFRS mellan 
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1991-2004 väldigt mjukt och flexibelt och detta är ett resultat bland annat av en konservatism 

över redovisningen och hur den traditionellt upprättats.  

Vår enkätstudie resulterade i övergripande bild över implementeringen av IFRS 4, det har 

skett en tydlig övergång till IFRS speciellt år 2007 då övergång till IFRS var som högst i 

jämförelse med den marginala övergången till IFRS innan 2007. Anledningen som bidragit till 

ett ett ökning av övergång till IFRS år 2007 var att detta var året då en övergångsfristen 

övergick och bolagen kunde tillämpa lagbegränsad IFRS. Att fler bolag övergick till 

lagbegränsad IFRS istället för full IFRS kan vara enligt tidigare forskning att länder präglas 

av en konservatism till redovisningen (Hellman 2011) och om bolagen inte upplever en fördel 

som överstiger kostnader som uppkommer med ett frivilligt byte till IFRS görs inte en 

övergång (Söderström & Lin 2007). 

Majoritet av bolagen som besvarade enkäten uppgav att motivationen som initierade denna 

övergång och implementering av IFRS 4 var legala incitament, att man vill efterfölja svenska 

lagar och regleringar. Bolagens svar som är synnerligen i enlighet med studien av Pennman 

och Zhang (2002) där man uppmärksammade att Sverige är historisk ett land präglat av 

skattedominans och länder som uppvisar hög skattedomineratsynsätt har en korrelation med 

högre efterlevnad enligt tidigare studie från Nobes (2008). Även tidigare mäntningar över 

efterlevnad av IFRS visade att Svenska bolag uppvisar en hög efterlevnad (Francis et al., 

2008). motargument i form av att Sveriges lagstiftning har i relation till andra länder mindre 

avvikelse mellan IFRS och nationella lagar och regleringar (PWC, 2000) vilket skulle förklara 

den högre efterlevnadsgraden. 

Övergripande upplever man att fynden av enkätundersökning är i enlighet med tidigare 

forskning som presenterats, en väldigt mjuk och nästan försummbar övergång till IFRS innan 

år 2007, för att sedan övergå till en rejäl ökning av bolag som övergått till att tillämpa 

Lagbegränsad IFRS. Att bolagen inte övergått till fulländad IFRS utan tillsynes vill hålla sig 

inom de äldre regleringar och ramar så långt som de kan, kan förklaras genom att bolagen 

bräglas av en viss konservatism över redovisningen vilket var de slutsatserna som Hellman 

(2011) samtidigt som att en övergång överhuvudtaget gjordes kan ha att göra med en upplevd 

fördel som användningen av IFRS medför, vilket bolagen upplever överstiger kostnaderna för 

ett frivilligt byte till IFRS och därmed IFRS 4 (Söderström & Lin 2007). 
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Faktorer och särdrag som påverkar bolagets beslut och som uppvisat en signifikant samband 

mellan tillämpning av IFRS och frivillig övergång var internationalitet, kapitalstruktur och 

bolagets storlek (André et al. 2012, s.8). Internationalitet syftar på den grad som bolaget är 

verksam internationellt. motiveringen till varför bolagets internationella verksamhet skulle 

influera beslutet att tillämpa IFRS är att bolaget har med större sannolikhet en mer heterogen 

grupp av aktieägare och behöver sannolikt rapportera in till flertal myndigheter i olika länder 

och då användandet av IFRS leda till ökad läslighet för externa intressenter har bolaget lättare 

att delge information och till utländska finansiella institutioner eller långivare (André et al. 

2012).  

 

Skandia har i alla våra utredda fall varit den första med att implementera IFRS 4 och dess 

riktlinjer och regleringar i de kategorier vi behandlat. Detta kan vara för att bolaget i relation 

till Folksam och Länsförsäkringar är det enda av våra studieobjekt vars bolag innehar en mer 

internationell prägel och är verksam i utlandet. Skandia hade sedan start börjat sin 

internationella verksamhet i UA och är idag verksam i över 20 länder (Skandia, 2015). Denna 

internationalitet och konsekvenserna som detta medför i form av rapportering i utländska 

myndigheter, fler externa intressenter och liknande ger Skandia ökad incitament att övergå till 

IFRS och snabbare implementera IFRS 4, vilket är en av faktorerna som uppvisade en 

signifikant postiv samband till en övergång av IFRS vilket André m. fl. (2012) framförde i sin 

studie. Detta skulle kunna förklara deras relativt snabba implementering av IFRS 4, samtidigt 

som Folksam och Länsförsäkringar använder sig av lagbegränsad IFRS, som är två bolag som 

inte har en internationell profilering utan är verksamma primärt i hemlandet så uppkommer 

inte ett behov i samma utsträckning från deras sida att upprätta sina finansiella rapporterna 

genom IFRS. 

 

En annan faktor som André m. fl. (2012) undersökte som en påverkande faktor för bolagen 

var bolagets kapitalstruktur. Om syftet med upprättandet av IFRS var att öka jämförbarheten 

över landets gränser så bör således vara fallet att ett bolag som är internationellt verksam har 

sannolikt mer kapital i rörelse i utlandet i form av belåning, investering, intäkter och liknande 

vilket André m. fl. (2012) uppmärksammar.  Om man noterar våra studieobjekts 

placeringstillgångar i utlandet från 2014 (Svenskförsäkring, 2014) så har Skandia utländska 

placeringstillgångar som motsvarar 28% av bolagets totala tillgångar i jämförelse med 

Folksams 16% och Länsförsäkringars 18%. I absoluta siffror har Skandia utländska tillgångar 

i till ett värde av 148,5 miljoner kronor, Folksam har 72,6 miljoner och Länsförsäkringar har 
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55,8 miljoner kronor i utländska placeringstillgångar. Om man skulle rangordna bolagen efter 

absoluta tal i utländska placeringstillgångar har intensiviteten av implementeringen av IFRS 4 

skett helt i enlighet med storleken i de utländska placeringarna. Skandia har i relation till 

Folksam och Länsförsäkringar varit först med att övergå till IFRS och varit snabbast att 

implementera IFRS 4 (se tabell 2) följt av Folksam och länsförsäkringar. Således, i enlighet 

med både André m. fl. (2012) och Alle och Yohn (2009) där man uppmärksammade att 

kapitalstruktur är en bidragande faktor till en övergång av bolagen till IFRS verkar detta 

tillsynes vara en bidragande faktor även för våra bolag. 

Storlek var en annan faktor som hade en signifikant positiv samband med bolagets beslut att 

använda sig av IFRS (André et. al. 2012;Alle &Yohn 2009). Man motiverar att storlek på 

bolaget beror på att ökad informations krav som IFRS förknippas med är mindre kostsamma 

för större bolag så större informationsflöde produceras för interna kontroller. Större bolag har 

sannolikt även de finansiella resurserna för frivilligt implementering av nya 

redovisningsstandarder (André et al. 2012, s.9). Om man skall fokusera på faktorn storleken 

på bolagen, är samtliga tre stora bolag, Skandia är verksam i 20tals länder samtidigt som 

Länsförsäkringar består av 20tals lokala bolag och Folksam består av 11 bolag och två 

koncerner. Man kan anta att ett större flöde av information produceras inom samtliga bolag 

för att tillfredsställa interna kontroller och andra behov av informationsflöden internt. Detta 

skulle enligt André m. fl (2012) och andra tidigare studier, bland annat Dumontier och -

Raffournier (1998) där storlek och övergång till IFRS uppmärksammats som en påverkande 

faktor som förklarar varför bolagen övergår till att tillämpa IFRS. 

I helhet för samtliga bolag har implementeringen av IFRS 4 varit relativt mjukt. Vi syftar då 

på att IFRS 4 regleringar inte har skett i samband med bolagens implementering av IFRS utan 

att det skett stegvis. Vissa delar av IFRS 4, såsom riskanalys har bolagen delvis upprättat 

tidigt, visserligen inte enligt IFRS 4 anvisningar utan en avskalad version av denna punkt har 

varit en del av de finansiella rapporterna sedan tidigare. 

I stora drag följer liknande mönster över samtliga områden vi studerade, Skandia var den 

första som tillämpade regleringarna sedan följt av Folksam och sist Länsförsäkringar som på 

många områden var den sista av våra studieobjekt som implementerade och efterföljde IFRS 4 

anvisningar. Detta får oss att tro att om bolaget är verksam internationellt likt Skandia, finns 

ett större behov för bolaget själv och för externa intressenter att upprätta en mer konsekvent 
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redovisning (André m fl. 2012). Om bolaget förhåller sig primärt till hemmamarknaden likt 

Folksam och Länsförsäkringar, uppvisas en senare övergång och en tydligare flexibilitet samt 

mjukare implementering av IFRS 4 som sträcker sig över längre tidsperioder vilken kan ha att 

göra med bolagets upplevda fördelar och nackdelar av IFRS, om bolaget upplever att en 

frivillig övergång till IFRS innefattar fördelar som överväger kostnader som är direkt 

hänförliga till en ändring av redovisningsstandard (Söderström & Lin 2007). 
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6. Slutsats

Detta sista kapitel skall innehålla en kortfattad redogörelse över vilka slutsatser vi dragit från vår 

analys och på ett konkret sätt besvara studiens forskningsfrågor. Studien avslutas med en 

självkritisk reflektion över metodval och utförande.  

Hur har implementeringen och tillämpandet av IFRS 4 sett ut hos icke börsnoterade 

försäkringsföretagen sedan 2004? 

Implementeringen av IFRS 4 har varit mjukt. Det må ha skett en positiv utveckling i den 

utsträckning som IFRS 4 och dess regleringar implementerats hos bolagen, men utvecklingen 

mellan 2004 till 2014 har varit inkonsekvent och inte enhetligt. Bolagen har introducerat 

standarden och övergått till IFRS primärt året 2007. Men övergången till IFRS har ej resulterat i 

ett omedelbart implementerande av IFRS 4 och allt som den innefattar, utan det varierar mellan 

bolagen i vilken utsträckning man tolkar, tillämpar IFRS 4 och över vilket tidsrum denna process 

äger. Skandia, Folksam och Länsförsäkringars implementering av IFRS 4 har sträckt sig under en 

tidsperiod och därmed genomgått en mjuk implementering vilket egentligen motverkar den 

centrala och grundläggande tanken med IFRS 4, vars syfte är göra redovisningen av 

försäkringsbolagen mer konsekvent och därmed resultera i att göra bolagen mer jämförbara över 

landsgränser, då inte implementeringen och tillämpningen av IFRS 4 hittills varit konsekvent i 

bolagen. 

Vilka motiv ligger bakom beslutet att upprätta, alternativt att inte upprätta, de finansiella 

rapporterna i enlighet med IFRS 4 hos icke börsnoterade försäkringsföretag? 

Den data som enkätstudien genererat pekar på att det primära motivet till att ett 

försäkringsföretag väljer att tillämpa standarderna i IFRS alternativt lagbegränsad IFRS vid 

upprättandet av de finansiella rapporterna är företagets önskan att följa svenska lagar och 

rekommendationer.  

Varför bolaget väljer att övergå till IFRS är att bolagen rationellt överväger fördelar och 

nackdelar med en övergång till IFRS. En sådan frivillig övergång av redovisningsstandarder 

medför en stor kostnad för företagen. Om bolagen anser att denna omställningskostnad är 

mindre än dem fördelar som IFRS anses medföra, exempelvis i form av ökad jämförbarhet för 

externa intressenter så beslutar bolaget att övergå till den globala standarden. Ytterligare 
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faktorer som härletts av tidigare forskning och som kan vara motivationen även för 

försäkringsbolagen är framför allt bolagets internationalitet, storlek och kapitalstruktur som 

tillsynes var en bidragande faktor för ett byte och tillämpning av IFRS 4. Dessa faktorer har 

tillsynes en påverkan över implementeringen av IFRS 4 hos Skandia, Folksam och 

Länsförsäkringar. Skandia som i relation till Folksam och Länsförsäkringar uppvisar en större 

grad av internationalisering genom ökad verksamhet i utlandet var det första bolaget som 

övergick till IFRS och oftast även de bolag som först implementerade de undersökta 

punkterna av IFRS 4. 

6.2 Reflektion över studien 

Att bestämma vårt tillvägagångssätt är en kritisk punkt i studien då denna skall sedan utforma 

och därmed avgöra vilken metod som är mest optimal för denna studie. Detta för att 

möjliggöra ett besvarande av studiens forskningsfrågor genom att styra vår insamling och 

hantering av data. Vi gjorde bedömning att eftersom studien är utformad i en uppdelning i en 

kvalitativ fallstudie och en kvantitativ del med enkäter ansåg vi att användning av 

metodtriangulering lämpar sig utmärkt som forskningsmetod för denna studie. 

Den kvalitativa delen i denna studie innefattar en fallstudie på tre försäkringsbolag där vi skall 

analysera sekundär data i form av bolagens egna finansiella rapporter från år 2005 till 2014. 

Detta för att undersöka till vilken utsträckning IFRS 4 har tillämpats genom den information 

man kan inhämta genom årsredovisningarna. Den kvantitativa delen består av enkäter som vi 

skickat ut till vårt urval av respondenter i form av försäkringsbolag som vi gjort en form av 

slumpmässigt urval genom att tilldela bolagen som finns med i finansinspektionens lista över 

försäkringsbolag och sedan Excel slumpmässigt valt respondenterna.  Metodtrianguleringen 

som forskningsmetod anser vi var ideala valet då metoden ger oss en mer allsidig bild som vi 

inte skulle kunna uppnå genom att begränsa oss till en metod, genom detta sätt kan datan både 

stödja respektive dementera varandra (Bryman & Bell, 2005). 

Urvalet av vår population för denna undersökning slutade med att innefatta 109 respondenter 

från en population (försäkringsbolag i Sverige) som består av ca 400 bolag. Respondenterna 

valdes systematiskt för genom att begränsa vårt urval till alla försäkringsbolag i Sverige utom 

kreaturförsäkringsbolag och understödsföreningar som består till störst del av mindre lokala 

försäkringsbolag. Detta minskade vårt urval till 197 möjliga studieobjekt, vi gjorde en 
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avvägning mellan studiens reliabilitet och resursbristen som vi befann oss i och beslutade att 

inkludera ca 55% av dessa studieobjekt för att uppfylla båda kriterier. Vår initiala filtrering av 

dessa två typer av försäkringsbolag resulterar i att alla objekt i populationen inte hade lika stor 

chans att komma med i urvalet (ibid, 2005). Vårt inslag av icke-sannolikhetsurval kan 

kritiseras, då det medför att studiens tillförlitlighet vidare kan kritiseras men vi försvarar detta 

genom att studiens avgränsningar i form av tid och ekonomiska begränsningarna inte kunde 

ignorerats och de knappa resurser var tvungna att tas i beaktning. 

Enkäten som utformades som sådan att den består av fyra frågor varav två kvantitativa och två 

kvalitativa. De första tre frågorna (se bilaga 1) var till för att ge oss en övergripande bild över 

om bolagen var börsnoterade samt om dem använde sig av IFRS 4 och hur länge. Vi 

upptäckte i efterhand att utformningen av fråga ett, ”Är ert företag börsnoterat?” kan leda till 

förvirring. Detta eftersom vi misslyckades med att specificerade ifall vi syftade om bolaget 

var börsnoterade i Sverige eller utlandet, eller om vi ska göra någon särskiljning mellan dessa 

vilket resulterar i att vi inte vet ifall bolagen som svarade är börsnoterade i Sverige, i utlandet 

eller inte börsnoterade alls. Detta var ett överseende från vår sida där vi inte uppfångade 

varken vid utformningen eller vid distribuering av enkäterna. Detta kunde möjligtvis ha 

kunnat upptäckas ifall vi hade utfört en pilotundersökning vilket är optimalt vid utformningen 

av en enkät, men på grund av tidsbrist valde vi att inte inkludera detta moment som slutade 

med en negativ påverkan på studiens reliabilitet(ibid, 2005). 

Vår kvalitativa data grundar sig på respondenters individuella upplevelser och åsikter och 

anses vara av subjektiv karaktär (ibid, 2005). Både vår fallstudie och två av våra enkätfrågor 

har kvalitativa inslag vilket medför att stor del av vår empiri är av kvalitativ karaktär. För att 

upprätta en mer objektiv bild skulle därför fler studier behöva göras samtidigt som urvalet 

behöver utökas. Dock gjorde vi antagandet att man generellt kan se ett liknande mönster på 

resterande bolag, detta då efter utförandet av vår kvantitativa del upplevde vi att empirin som 

införskaffades var ganska entydig och att även om urvalet hade utökats upplever vi att inga 

större ändringar i fördelningen av svarsfrekvensen hade uppstått. I den kvalitativa delen av 

undersökningen tolkar vi sedan subjektivt innehållet i finansiella rapporterna som vi sedan 

analyserar för att kunna besvara vår forskningsfråga. Man kan kritisera fallet av endast tre 

studieobjekt vars årsredovisningar vi studerar, om inte en utökning av studieobjekt skulle ge 

oss ett bättre övergripande bild över implementeringen av IFRS och i vilken utsträckning 

detta synliggörs i finansiella rapporterna. Vi har tagit detta i åtanke och även här fått göra en 
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avvägning mellan studiens reliabilitet och validitet och de avgränsningarna vi har och hantera 

inför denna studie och i slutändan gjorde vi den bedömningen som vi ansåg balanserade dessa 

två aspekter i rimlig grad, och försvarar oss att valet av endast tre studieobjekt må vara få, 

men att dessa tre innehar över hälften av marknadsandelen år 2014 och vi bedömde det mest 

aktuellt att se hur de största bolagen i Sverige valt att hantera IFRS 4.  

6.2.1 Förslag till framtida forskning 

Under studiens gång har det framkommit tecken på att implementeringen av IFRS till stor del 

påverkas av det aktuella företagets storlek och styrning, det skulle därför vara intressant att 

göra en mer omfattande studie där korrelationen mellan ett företags storlek och graden av 

implementering av IFRS görs. Vi ser då att en sådan studie gärna skulle omfatta ett större 

antal studieobjekt för att på så vis generera en mer övergripande bild över jämförbarheten 

mellan företag.  

Vidare så är utvecklingen av IFRS 4 i dagsläget ännu inte klar, således skulle det vara 

intressant att göra en studie av implementeringen när dessa standarder är klara. Det skulle 

också vara önskvärt att göra en mer omfattande studie där studieobjekt från andra länder inom 

EU inkluderas. Detta för att möjliggöra en studie som undersöker om syftet med IFRS 

verkligen uppfylls samtidigt som eventuella skillnader i flexibiliteten av implementeringen 

skiljer sig åt mellan olika länder. 
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Bilaga 1 - Enkät 

Hej, 

Vi är två studenter som i skrivandets stund håller på att arbeta med vår c-uppsats i redovisning 

där vi har valt att skriva om försäkringsavtal enligt IFRS 4. I vårt arbete har vi valt att 

kontakta samtliga försäkringsföretag som finns registrerade i finansinspektionens 

företagsregister. Vi skulle uppskatta om ni har möjlighet att ta er tid för att besvara 

nedanstående frågor: 

1. Är ert företag börsnoterat?

□ Ja

□ Nej

2. Tillämpar ni standarderna i IFRS 4 i er redovisning?

□ Ja

□ Nej

□ Tillämpar lagbegränsad IFRS

3. Om ni tillämpar IFRS i er redovisning, sedan vilket år har ni tillämpat dessa

standarder?

Svar:…………………………………………………………………………………………

…………………………………….................................................................................. 

4. Om ert företag inte är börsnoterat skulle vi även uppskatta om ni har möjlighet

att lämna en kommentar gällande varför respektive varför inte ni har valt att

tillämpa IFRS 4 i er redovisning.

Svar:…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Vi hoppas att ni vill vara behjälpliga i vårt arbete och tackar så mycket på förhand för er hjälp. 




