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Abstract 

Accounting has been critized for being one of the leading factors in the 

latest financial crisis. One of the primary problem areas was identified as 

delayed recogonition of losses on financial instruments. Consequently, a 

new impairment model is being developed and is to be namned expected 

loss model. The difference from the present model, incurred loss model, 

is that it takes losses into consideration on an much earlier level. Even 

though the model may be theoretically feasible, in practice it may 

implicate a number of issues. This study examines this model and 

divides it into three divisions - classification of the assets, estimation 

procedure and disclosures. Reasearch has been conducted through in-

depth interviews with practitioners within the accounting profession. 

The information gathered from the respondents have been analyzed 

using prior research that is considered closely linked to the model and 

the international accounting standardsetters IASBs and FASBs 

qualitiative characteristics, relevance and reliability. The conclusion is 

that the proposed model is deemed relevant even if it is difficult to reach 

high reliability as a consequense of the models high level of uncertainty, 

subjectivity and flexibility from a management perspective. To ensure 

sufficient capital reserves, despite the possibly low reliability, the model 

should be of conservative nature. Disclosures will continue to play an 

important role in conveying assumptions and minimizing manipulation 

if they can be presented in a comprehensive manner.   
Keywords: Impairment, IFRS 9, relevance, reliability, estimation, subjectivity, 

expected loss model, conservatism, uncertainty, flexibility, manipulation.  
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Förord 

Vi skulle vilja rikta ett stort tack till studiens respondenter som tagit sig tid att möta oss samt 

vår handledare för ett stort stöd i processen. Dessutom vill vi även tacka alla de som varit 

behjälpliga med sina kommentarer under studiens gång.  
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            Erik Hickman                        Magnus Swärdh 
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Sammanfattning 

 

Titel: En studie om införandet av expected loss model: en mer tillförlitlig och relevant metod 

för nedskrivning av finansiella tillgångar? 

 

Datum: 2012-01-09 

 

Ämne: Företagsekonomi 

 

Nivå: Kandidatuppsats 

 

Författare: Erik Hickman och Magnus Swärdh 

 

Handledare: Thomas Carrington 

 

Bakgrund och problem: Redovisningen har fått utstå skarp kritik för att vara en av de 

orsakande faktorerna för den senaste finansiella krisen. En av de största problemen 

identifierades som försenat erkännande av förluster för finansiella tillgångar. Som en effekt 

av detta har en ny nedskrivningsmetod utvecklats, vilken kräver en uppskattning av 

förväntade förluster som en finansiell tillgång förväntas medbringa. Studien undersöker 

huruvida metoden, vid namn expected loss model, kommer att medbringa hög tillförlitlighet 

och relevans. Modellen har uppdelats i klassificering av tillgångarna, uppskattningsförfarande 

och upplysningar.  

 

Syfte:  Studien syftar till att återge en bättre förståelse för expected loss models implikationer 

genom att undersöka redovisningsframställares syn på modellen och sedan utröna hur 

tillförlitlig och relevant metoden kommer att vara.  

 

Metod: Studiens tillvägagångssätt har varit att utföra kvalitativa intervjuer med 

redovisningspraktiker.  

 

Slutsats: Slutsatsen är att modellen anses vara relevant i sammanhanget även om det kan 

vara desto svårare att uppnå hög tillförlitlighet, då den bland annat kan präglas utav  

subjektivitet, osäkerhet och flexibilitet från företagsledningen. För att säkerställa tillräckliga 

kapitalreserver kan det vara ändamålsenligt att modellen är av konservativ karaktär. 

Upplysningarna kommer att spela en viktig roll i att förmedla de använda 

uppskattningsantaganden, och därmed minimera eventuell manipulation, om de kan 

presenteras på ett pedagogiskt sätt.   

 

Nyckelord: Nedskrivning, IFRS 9, relevans, tillförlitlighet, uppskattning, subjektivitet, 

expected loss model, konservatism, osäkerhet, flexibilitet, manipulation.  
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1.  Inledning 

1.1 Den finansiella krisen har väckt tankar om förändring i redovisningen 

I efterdyningarna till den ekonomiska kris som befästes under år 2008 har redovisningen fått 

utstå kritik för att vara en av de orsakande faktorerna till den finansiella oron. Kritik riktades 

bland annat mot att den producerade informationen orsakade volatilitet, instabilitet och att 

dess upplysningar präglades av hög komplexitet och låg användbarhet. Dessutom ansågs 

redovisningen vara lättmanipulerad från ledningshåll, inte beakta risker i tillfredställande 

utsträckning (Magnan & Markarian, 2011) och vara procyklisk i sin natur (Burlaud & 

Colasse, 2011). Enligt Iatridis (2011) kan den finansiella krisen även kopplas till en bristande 

konservatism och då att dess frånvaro både accelererat och förstorat oron. Hade en mer 

konservativ inställning brukats, både i redovisningen och i praktiken, hade detta fungerat 

stabiliserande för marknaden i ett tidigare skede. 

Bakgrunden till kritiken är att International accounting standards board (IASB), som är det 

europeiska regleringsorganet för finansiell rapportering, år 2005 införde International 

financial reporting standards (IFRS), vilket medförde regler som skulle förändra inriktningen 

på redovisningen. Standarden syftade till att frångå redovisning till historiskt värde för att i så 

stor utsträckning som möjligt återspegla marknadens prisbild, det vill säga, verkligt värde 

(Strampelli, 2011). Redovisningen till verkligt värde innefattas av att en tillgång bokförs till 

det värde som det skulle kunna avskaffas för. För att uppskatta detta värde krävs en aktivt 

handlande marknad. Om det inte går att fastställa detta värde utifrån en sådan marknad 

erfordras en uppskattning, och då en beräkning av ett diskonterat framtida kassaflöde, vilket 

kan innehålla subjektiva antaganden, osäkerhetsfaktorer och viss grad av flexibilitet (Laux & 

Leuz, 2009). 

I takt med den finansiella oron var det således standardsättarnas önskan att öka intressenters 

och investerares förtroende för den finansiella rapporteringen. Ledande faktorer som 

identifierades som de grundläggande svagheterna inom redovisningen, förutom ovanstående 

förhållanden, var försenat erkännande av förluster av lån och finansiella instrument och 

avsaknaden av ett standardiserat nedskrivningsförfarande. Vidare fanns det en önskan om en 

mer framåtblickande information, vilket skulle leda till tidigare erkännande av förluster 

(IASB, 2011).   

 

Den nuvarande standarden för finansiella instrument, IAS 39, och dess 

nedskrivningsförfarande, incurred loss model, tar bara hänsyn till redan inträffade händelser. 

IASB och Financial accounting standards board (FASB), som är IASBs amerikanska 

motsvarighet, förklarade i linje med tidigare förda resonemang att det krävdes en utveckling 

inom detta område. Standarden som ska ersätta IAS 39, benämns IFRS 9. I ett första skede 

utformades fas ett, vilket berörde klassificering och värdering av finansiella instrument. Den 

andra fasen, som är denna studies fokus, handlar om nedskrivning och kom att benämnas 

expected loss model, då den syftar till att ta hänsyn till framtida händelser och på så sätt 
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möjliggöra tidigare erkännande av förluster. Modellen har varit under ständig konstruktion 

sedan år 2008 och väntas vara i kraft under år 2015 (IASB, 2011).  

 

1.2 En ny nedskrivningsmetod utvecklas 

IASB och FASB har utvecklat ett gemensamt projekt för att åstadkomma ett standardiserat 

konceptuellt ramverk. I detta ramverk anger organisationerna att redovisningens 

fundamentala mål är att tillgodose investerare och intressenter med så användbar information 

som möjligt. För att uppnå detta mål anges att redovisningen ska vara tillförlitlig och 

relevant, vilka är de två primära kvalitativa egenskaperna som ska infrias (IASB a, 2008). Det 

är således dessa egenskaper som även expected loss model ska uppfylla.  

 

I oktober 2008 presenterade IASB och FASB deras första gemensamma utkast till det nya 

nedskrivningsförfarandet, expected loss model. Utkastet innehöll de båda organisationernas 

gemensamma och skiljda åsikter för hur den nya standarden skulle gestaltas, vilket inte 

mottogs särskilt väl av praktiker (IASB, 2009). I januari 2011 introducerades istället ett andra 

förslag som bland annat innehöll en klassificering av tillgångarna i de så kallade good book 

och bad book (IASB, 2011). Den förstnämnda skulle innehålla tillgångarna som hade högst 

kreditvärdering och den sistnämnda de med lägst kreditvärdering. Inte heller det förslaget 

uppfyllde kraven, vilket föranledde ett ytterligare utkast. I juni 2011 presenterades så det 

nuvarande förslaget, vilket betydde en klassificering av tillgångarna in i tre hinkar som 

representerar olika kreditvärdighet. Med hänsyn till denna kreditvärdering, vilket bland annat 

bestämmer vilken tidslängd som tillgången ska bedömas utifrån, uppskattas sedan en 

förväntad förlust. Detta uppskattade belopp ska tillgången nedskrivas med och därefter 

avsättas i en kapitalreserv (IFRS, 2011). Sedan  tidigare finns det vissa kapitalreservsdirektiv, 

i och med Baselstandarderna, vilket innebär att banker ska bibehålla kapital i förhållande till 

deras riskspridning (Dhanda & Rani, 2010).  

 

Som skildrats ovan har det varit en omfattande process att införa en passande metod för 

nedskrivningsförfarandet av finansiella tillgångar. Det är inte heller fastställt om denna 

variant kommer att vara den slutgiltiga. Det är trots det intressant att undersöka huruvida 

modellens övergripande principer och innebörd kommer att överrensstämma med 

redovisningens uppsatta mål, utifrån redovisningsframställares åsikter. Dessa aktörer är 

tillsammans med standardsättare de som har störst inblick och kunskap kring redovisning av 

finansiella tillgångar och metodens utveckling.  Det är centralt att utreda huruvida metoden är 

tillförlitlig och relevant eftersom redovisningen är en av de ledande 

kommunkationsmetoderna till marknad och intressenter. Studien bidrar till en bättre 

förståelse av den kommande nedskrivningsmetodens implikationer.  

 

Modellen delas i denna studie upp i klassificering av tillgångarna (hinkindelning), 

uppskattningsförfarande och upplysningar. Med modellens implikationer menas därför att 

modellen undersöks med hänsyn till de enskilda uppdelningarna och utifrån det, dess samlade 

syfte. Med anledning av att modellen både innebär en redovisningsförändring, vilket är 
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nedskrivningen, och en praktisk ekonomisk förändring, kapitalavsättning, undersöks även 

denna aspekt. Fokus ligger i huvudsak på redovisningens konsekvenser men eftersom 

kapitalavsättningen är en så central effekt utreds även detta perspektiv.    

 

1.3 Syfte 

Studien syftar till att återge en bättre förståelse för expected loss models implikationer genom 

att undersöka redovisningsframställares syn på modellen och sedan utröna hur tillförlitlig och 

relevant metoden kommer att vara.  

 

1.4 Frågeställningar 

 

 Hur tillförlitlig och relevant kan expected loss model förväntas vara? 

 Bör uppskattningen vara av konservativ karaktär för att säkerställa en hög 

tillförlitlighet och relevans? 

 

1.5 Tidigare forskning inom IFRS 9 

Två studier har uppmärksammats som båda undersöker övergången från IAS 39 till IFRS 9. 

(Jingmark och Lojek, 2011) undersöker den andra fasen av IFRS 9 och dess 

nedskrivningsförfarande utifrån hur intressenter generellt bedömer den nya metoden. 

Resultatet var att intressenterna anser att nedskrivningsförfarandet fortfarande är komplext, 

dock inte i samma utsträckning som IAS 39. Dessutom önskar de en mer principbaserad 

standard. Studien undersökte inte samma förslag till nedskrivning som denna studie gör. 

(Celik och Håkansson, 2009) undersöker IFRS 9 och förändringen rörande klassificering och 

värdering av finansiella instrument, den första fasen. Sammanfattningsvis kan det nämnas att 

förändringen angående den första fasen innebär en minskat antal värderingssätt. I likhet med 

(Jingmark och Lojek, 2011) undersöker denna studie företags generella åsikter och 

bedömningar angående förändringen. Resultatet var att företagen inte trodde att det skulle 

innebära en allt för stor förändring men dock en viss förenkling.  

 

Ingen av studierna har de kvalitativa egenskaperna tillförlitlighet och relevans som primära 

undersökningsfokus men exempelvis nämns att respondenterna i (Celik & Håkansson, 2009) 

studie inte tyckte att det gick att uppfylla regleringsorganens primära krav om kvalitativa 

egenskaper med IFRS 9. Det sägs dock att detta inte fullt ut går att bedöma förrän de andra 

avsnitten, bland annat fas två, var publicerade. Båda studierna anger som förslag till fortsatt 

forskning att det skulle vara intressant att undersöka nedskrivningsförslaget djupare. 

Exempelvis nämner (Celik och Håkansson, 2009) att företagen i deras studie snarare var mer 

oroade inför införandet av den andra fasen än den första och att det således kan vara 

intressant att undersöka detta. (Jingmark och Lojek, 2011) instämmer i detta påstående och 

tillägger i relation till deras studiemetod att det skulle vara intressant att granska 

företagspraktikers åsikter i frågan.  
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1.6 Studiens disposition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 – Studiens disposition
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2. Nedskrivning av finansiella tillgångar  

2.1 IAS 39 – incurred loss model 

IAS 39 är den rådande standarden som reglerar finansiella instrument vars primära syfte är att 

ange principer för redovisning och värdering av finansiella tillgångar (FAR SRS, 2008). 

Nedskrivningsbedömningen inom IAS 39, incurred loss model, utgår ifrån att det måste ha 

inträffat en händelse hos motparten som minskar sannolikheten att företaget skall kunna 

indriva sin finansiella fordran (Marton, 2010). Modellen innebär att tillgångarna har ett 

nedskrivningsbehov, och skrivs endast ned, om det finns objektiva belägg för en sådan 

händelse, vid varje redovisningstillfälle. Vad dessa indikationer kan bestå av är specifikt för 

varje situation och det kan även vara svårt att urskilja en enskild händelse som bidragit till 

nedskrivningsbehovet. Istället kan en kombination av flera inträffade händelser vara orsaken 

till att tillgången inte kan indrivas (FAR SRS, 2008). Nedskrivningsbeloppet fastställs som 

skillnaden mellan det bokförda värdet och nuvärdet av framtida kassaflöden, diskonterat 

genom en effektiv ränta (Melville, 2009). Incurred loss model tar inte hänsyn till framtida 

förluster, oavsett hur sannolika de än är (FAR SRS, 2008). Den nuvarande standarden IFRS 7 

reglerar upplysningarna och vilken och hur informationen ska presenteras rörande finansiella 

instrument. Standarden innehåller beskrivning angående hur tillgångar ska klassificeras och 

innehåller krav på redogörelse för hur de finansiella tillgångarna påverkar företagets 

ställning. Vidare krävs en beskrivning av vilka risker tillgångarna utsätts för, vilken 

kreditkvalitet de har och hur riskerna motverkas (Melville, 2009). 

 

2.2 IFRS 9 – expected loss model 

Expected loss model är en metod för företag att uppskatta förväntade förluster som en 

finansiell tillgång, eller grupp av tillgångar, förväntas åsamkas redan vid initialt erkännande i 

balansräkningen. Grundtanken med denna modell är att det inte ska fordras någon händelse 

för att en tillgång ska skrivas ned, som den tidigare modellen krävde. Modellen innebär att 

företag kommer att behöva, utifrån olika faktorer, subjektivt uppskatta och bedöma värdet på 

förlusterna. Effekten blir att tillgångarna dels redovisningsmässigt kommer att skrivas ned i 

ett tidigare skede än innan och att dessa fallerade instrument kommer att täckas genom 

kapitalreserver. Vid implementering av expected loss model kommer det redovisade värdet 

kompletteras med att både återspegla beräkningen av framtida intäkter och förluster för en 

tillgång, snarare än bara framtida intäkter. Skillnaden gentemot incurred loss model är 

således att förlusterna löpande rapporteras under dess livstid snarare än att endast tas i 

beaktning vid en händelse. Om uppskattningen inom expected loss model är framgångsrikt 

utförd redovisas i slutändan samma belopp i förlust som skulle ha inträffat vid tillämpning av 

incurred loss model. IASB och FASB medger att modellen kan innebära ytterligare insatser 

och kostnader för företagen, men att nyttan överstiger den ytterligare satsning som fordras 

(IASB, 2011).  
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Figur 2 – Studiens uppdelning av modellen 

2.2.1 Klassificering av finansiella tillgångar  

De finansiella tillgångarna indelas i tre hinkar, eller grupper, beroende på hur stor osäkerhet 

det råder kring att en tillgång kan indrivas, eller hur kreditvänliga de är, vilket sedan 

bestämmer vilken tidsram det anses relevant att de bedöms utifrån. Osäkerhetsbedömningen 

och tidsfaktorn reglerar sedan hur mycket kapital som måste avsättas för att motsvara de 

förväntade förlusterna (IFRS a, 2011). 

 

 Hink 1 

Hink ett är den grupp som innehåller de tillgångar med högst kreditvänlighet, där 

observerade effekter på en kreditförändring inte iakttagits, men det kan finnas en 

föraning om förändring av förväntade förluster på grund av makroekonomiska 

händelser. Denna hink beräknar kapitalavsättning för antingen 12 eller 24 månader 

(IFRS a, 2011).  

 

 Hink 2 

Hink två innehåller tillgångar som bedöms vara mindre kreditvänliga, då det har 

observerats händelser som kan leda till nedskrivning. Vilken tillgång som ligger i 

farozonen behöver dock inte ha identifierats. För denna hink beräknas 

kapitalavsättning för hela den förväntade livslängden för tillgången (IFRS a, 2011). 

 

 Hink 3 

Hink tre innehåller tillgångar som bedöms vara minst kreditvänliga, då specifik 

information om vilka tillgångar som kommer utstå nedskrivning finns tillgänglig. För 

även denna hink beräknas kapitalavsättning för hela den förväntade livslängden (IFRS 

a, 2011). 
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2.2.2 Indelning i hinkar 

För att indela tillgångarna i de olika hinkarna har två olika tillvägagångssätt presenterats med 

utgångsläget att uppdelningen ska ske utifrån kreditriskhantering. Den största skillnaden 

mellan metoderna är hur mycket kapital som initialt kommer att avsättas (IFRS b, 2011).   

 

2.2.2.1 Absolut indelning (credit quality approach) 

Den absoluta indelningen grupperar tillgångarna beroende på dess kreditnivå. En tillgång 

med hög kreditvänlighet klassificeras med denna metod in i hink ett och på liknande sätt 

indelas en tillgång med lägst kreditvänlighet in i hink tre. Tillgångar med liknande 

kreditkvaliteter indelas i samma hink oberoende av tidsuppkomst och när en tillgångs 

kreditnivå förändras sker en förflyttning till passande hink för kreditbedömningen. Fördelarna 

med denna metod anses vara dess enkelhet som möjliggör en bättre operationalisering och att 

den tillhandahåller mer användbar information om tillgångar med likartade kreditegenskaper 

återfinns inom samma grupp. Utmaningarna med metoden är att för tillgångar som indelas i 

hink två eller tre, måste en summa för hela livslängden initialt beräknas. Detta betyder att 

kapitalavsättningen inom denna metod till en början kommer vara mycket större än om den 

relativa metoden tillämpades (IFRS b, 2011).  

 

2.2.2.2 Relativ indelning (bucket one approach) 

Den relativa indelningen grupperar initialt in alla tillgångar i hink ett, som är den hink som 

innefattar tillgångar med högst kreditvärdighet, och kräver sedan en övervakning av en 

eventuell kreditförändring. En sådan förändring i kreditnivån kan sedan leda till en 

förflyttning till en annan hink. Denna metod innebär att tillgångarna inom hinken skulle vara 

av olika kreditkvalitet. Fördelarna med denna modell anses vara att den innebär mindre initial 

kapitalavsättning, då alla tillgångar kommer beräknas utifrån 12 – 24 månader. Vidare 

påvisas kreditförsämringsmönster på ett bättre sätt. Den mest grundläggande nackdelen med 

metoden är att det som benämns the tracking issue. Tillgångar kommer över tiden utstå 

kreditförändringar, vilket som nämnt medför förflyttningar mellan hinkarna. För att upptäcka 

dessa förändringar kommer företag att behöva införa nya system för att övervaka 

tillgångarna, då dessa system inte existerar i dagens läge, vilket kommer att innebära 

komplexitet, höga kostnader och svårigheter med operationaliseringen (IFRS b, 2011).   
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Figur 3 – Hinkindelning  

2.2.3 Uppskattningsförfarande av förväntade förluster 

Vid uppskattningen av förväntade förluster för en finansiell tillgång, oberoende av hur de 

klassificeras, ska företagen ta all tillgänglig information i beaktning, vilket kan vara både 

intern och extern information. Den tillgängliga informationen beskrivs som specifik historisk 

data för tillgången, exempelvis tidigare kreditförluster eller mönster, och dåtida, nutida och 

framtida ekonomiska tillstånd som är rimliga och stödbara. Oavsett hur de förväntade 

förlusterna klassificeras krävs en beräkning av framtida kassaflöden för att fastställa värdet. 

Expected loss model tillåter företag att både använda ett diskonterat och odiskonterat värde i 

beräkningen. Vid användningen av ett diskonterat värde, och då en diskonteringsränta krävs, 

ges det tillstånd att använda den ränta som bedöms mest lämplig, vilket kan vara den riskfria 

räntan eller en effektiv ränta. Anledningen till denna frihet är att företagen ska erbjudas en 

flexibilitet i beräkningen för att på så sätt säkerställa en väl fungerande operationalisering 

(IASB, 2011).   

 

2.2.4 Upplysningar 

Upplysningar i redovisningen föreslås innehålla omfattande information angående 

uppskattningsförfarande genom de faktorer och antaganden som använts, identifierbara 

effekter och analyser för en specifik portfölj eller geografiskt område som genomgått en 

nedskrivning, information som jämför förväntade förluster med resulterade förluster. Vidare 

krävs information angående intern kreditriskhantering som ska innehålla uppgifter om värden 

för finansiella tillgångar, förväntade förluster, och minsta kapitalavsättning uppdelat på 

kreditvärdering. Det ska även presenteras vad som har styrt uppdelningen av tillgångarna i 

hinkarna. Förutom det ovanstående kommer det att vara obligatoriskt med ett uppvisande av 

kapitalavsättningskonto uppdelat för grupperna, ränteintäkter och totala nedskrivningar 

(IASB, 2011).  
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3. Konceptuella ramverkets kvalitativa egenskaper 

Redovisning bygger på ett antal kvalitativa egenskaper vars syfte är att göra den finansiella 

informationen användbar för nuvarande och framtida intressenter. Hur väl dessa egenskaper 

uppfylls reglerar i sin tur hur användbar redovisningen i slutändan är. IASB och FASB 

presenterar i sitt ramverk två primära kvalitativa egenskaper som ska uppfyllas, vilka är 

relevans och tillförlitlighet. Som komplement till dessa två egenskaper finns ett antal 

underliggande faktorer vars ändamål är att vara behjälpliga i bedömningen av 

användbarheten, vilka är jämförbarhet, verifierbarhet, lämplighet/läglighet och begriplighet 

(IASB a, 2008).  

 

3.1. Relevans 

Ramverket anger att redovisningen är relevant om den är kapabel att utgöra en skillnad vid 

beslutstagande, genom att den tillhandahåller ett förutsägande- och/eller ett bekräftande 

värde. Informationen anses ha ett förutsägande värde då den möjliggör en förståelse för, eller 

hjälper processen till att utläsa, det förutsägande värdet. Således behöver exempelvis inte 

informationen vara i formen av omfattande prognoser, utan snarare en insats till prognoser. 

Information bedöms ha ett bekräftande värde, om det bekräftar eller ändrar, tidigare eller 

nuvarande förväntningar. De både begreppen betraktas vara nära sammanhängande, då ett 

förutsägande värde i flesta fall även är ett bekräftande värde. Relevans är den kvalitativa 

egenskap som bedömer vilka ekonomiska företeelser som är relevanta att inneha i en 

finansiell rapport, vilket sedan lämnar rum för den andra kvalitativa egenskapen, 

tillförlitlighet, att påvisa vilken skildring av dessa företeelser som är tillförlitlig (IASB a, 

2008). 

 

3.2 Tillförlitlighet 

Enligt ramverket anses redovisningsinformationen vara tillförlitlig när den beskriver vad den 

ämnar beskriva, och att den kan beskrivas som fullständig och neutral. Informationen kan 

bedömas vara tillförlitlig även om den presenteras i olika form men måste återge en 

fullständig bild av situationen, då utelämnande av information kan vara underminerande för 

helhetsbedömningen. Den andra egenskapen som tillförlitlighet baseras på är att det 

redovisade värdet är neutralt. Detta kan förklaras som att informationen är fri från felaktig 

subjektiv påverkan, eller partiskhet, och istället påvisar objektiv information som det har för 

avsikt att påvisa. Redovisningen bedöms inte heller vara neutral om den ger upphov till 

påverkan, eller influerar betraktaren, med en viss agenda. Detta betyder dock inte att 

redovisningen inte ska vara influerande, tvärtom, den får bara inte vara indikativ för en viss 

ståndpunkt. Då en stor del av redovisningen är uppskattningar av framtida händelser krävs en 

viss förståelse och insikt i att informationen inte fullt ut kan uppfylla den kvalitativa 

egenskapen, tillförlitlighet, och dess underfaktorer. Den information som används som insats 

till bedömningen eller beräkningen av framtida händelser måste dock vara lämplig och 

därmed representera det mest passande tillvägagångssättet för att uppfylla 

tillförlitlighetskravet. I linje med denna begränsning kan ett omfattande informationskrav 
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vara lämpligt för att på så sätt redogöra för de tillkortakommanden som kan påverka 

tillförlitligheten (IASB a, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 – Relevans och tillförlitlighet  

3.3 Ytterligare kvalitativa egenskaper 

Som tidigare nämnt återfinns sekundära egenskaper vars syfte är att bistå uppfyllandet av hög 

användbarhet, vilka är jämförbarhet, verifierbarhet, lämplighet/läglighet och begriplighet. 

Jämförbarhet avser att möjliggöra en jämförelse, både likheter och skillnader, mellan 

ekonomisk information, då en jämförelse kan underlätta beslutstagande. Denna egenskap 

bygger på att redovisningen har en stor grad av standardisering och likvärdighet, företag och 

eventuellt nationer, emellan. Verifierbarhet syftar till att säkerställa att informationen 

beskriver vad den ämnar beskriva. Genom detta garanteras att olika observerare kan utläsa 

likvärdig data. Vidare kan lämplighet, eller läglighet, beskrivas som att redovisningen måste 

vara tillgänglig vid rätt tidpunkt. Om detta inte uppfylls kan detta vara negativt i 

beslutsavseende och i motsats, om informationen redovisas lägligt, kan det ha positiv 

inverkan i beslutsavseende. Begriplighetsfaktorn beskriver att redovisningen måste vara 

begriplig för betraktaren eller intressenten. Detta kan underlättas genom att gruppera eller 

pedagogiskt förklara informationens mening.  Det är dock värt att nämna att läsaren av en 

finansiell rapport anses behöva vissa grundkunskaper för att kunna utläsa och förstå 

innebörden på ett korrekt sätt (IASB a, 2008). 
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Figur 5 – Ytterligare kvalitativa egenskaper  

3.4 Yttre faktorer som kan påverka tillförlitligheten och relevansen 

Standardsättarna för finansiell redovisning har utformat dessa kvalitativa egenskaper för att 

på i så stor utsträckning som möjligt säkerställa en redovisning som är användbar för 

intressenter och dess beslutstagande. Det finns trots detta vissa begränsande faktorer som är 

svåra att kontrollera, vilka har inverkan på redovisningens tillförlitlighet och relevans. Det 

kan vara den ekonomiska konjunkturen, politiska implikationer och den generella situationen 

inom en bransch eller en industri. Dessutom, som tidigare nämnt, kan redovisningen vara 

präglade av estimering och subjektiva bedömningar som i vissa fall inte är förenliga med den 

verkliga bilden. Det kan också uppstå vissa begränsningar som en effekt av höga 

framtagningskostnader och problem med genomförbarhet. I vissa avseenden kan det vara 

besvärligt att uppnå de båda primära kvalitativa egenskaperna parallellt. I en sådan situation 

krävs det en tillfredställande balans mellan egenskaperna och vilken som är viktigast varierar 

och kan fastställas utifrån professionell bedömning (IASB a, 2008). Förutom dessa riktlinjer 

angående trade-off dilemmat anges ingen fastställd vägledning i frågan (Christensen, 2010). 
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I detta avsnitt presenteras tidigare forskning inom områden som kan ha inverkan på expected loss models 

tillförlitlighet och relevans utifrån studiens uppdelning av modellen.  

 

4. Teoretiskt ramverk genom tidigare forskning  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figur 6 – Presentation av tidigare forskning 

4.1 Osäkerhet vid uppskattning av framtida kassaflöden och förluster  

Uppskattning av framtida kassaflöden är en värderingsteknik som används vid beräkning av 

verkligt värde utan en aktivt handlande marknad och vid redovisningen till upplupet 

anskaffningsvärde. Tillvägagångssättet är en mycket central del av expected loss model. 

Värderingen bygger på subjektiva antaganden om framtida händelser, vilket i grunden 

präglas av osäkerhet (Perry & Nölke, 2006). Uppskattning av framtida förluster baseras 

främst av historiska antaganden om tidigare trender, då det är svårt att förutse 

kreditriskexponeringens framtida implikationer (Kim & Santomero, 1993). De osäkra 

förhållandena och svårigheten att uppskatta förväntade förluster kan leda till att företagen, vid 

mindre lyckad estimering, har svårt att utvärdera vad som inte fungerade. Det är svårt att 

bedöma huruvida det var deras antaganden som inte stämde, eller om det var den generella 

konjunkturen som fluktuerade (Ibid.). På grund av osäkerheten blir upplysningarna mycket 

viktiga och i synnerhet  risk- och känslighetsanalysen, då det kan vara förödande för 

redovisningens relevans och tillförlitlighet att inte övervaka eller presentera risktagande 

(Hickey & Meerman, 2010).  

 

4.1.1 Pro- och kontracyklisk uppskattning 

En viktig aspekt vid uppskattningar av framtida kassaflöden är det som benämns pro- och 

kontracyklicitet.  Begreppet syftar till att förklara problematiken som företag, den finansiella 

marknaden och redovisningen får utstå i tider av ekonomiska upp- och nedgångar. I 

högkonjunktur ökar intäkter och besvärliga lån och krediter minskar. På samma sätt minskar 

risker och volatilitet samtidigt som kreditbedömningar förhöjs. I tider av finansiell oro händer 

det omvända. Detta får implikationer på uppskattningen och därmed kapitalavsättningen, då 
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den återspeglar konjunkturen. Om uppskattningarna består av nuvarande trender, med viss 

modifikation, är det svårt att förutse en förändring i konjunkturen. På så sätt kommer mindre 

kapital avsättas i bra tider och mer avsättningar i sämre tider. Antagandet betyder att mindre 

buffert kommer att finnas tillgänglig för exempelvis utlåning i sämre tider, då lägre risk, 

volatilitet och förväntade förluster uppskattas (Goodhardt, 2010). Procyklicitet är närmare 

kopplat till företagens problem med att förutspå framtida trenden och är därmed, som 

Goodhardt (2010) uttrycker det i sin artikel, inte en effekt utav irrationellt beteende. Vidare 

hävdar Laeven och Majnoni (2003) att effekten kan bli en försämrad kreditförsörjning vid 

tider av finansiell oro. Specifikt kan det gestaltas genom kapitalbrist, så kallad capital 

crunch, vilket försämrar bankernas förmåga att ge ut lån eller krediter. Uppgiften blir snarare 

att i så stor utsträckning som möjligt begränsa dessa omständigheter, exempelvis genom ett 

kontracykliskt beteende. Väl fungerande estimering och kapitalavsättning bygger på 

antagandet att den är kontracyklisk, vilket kan förklaras som att reserver byggs upp i bra tider 

och används i sämre tider. Detta säkerställer att tillräckligt kapital finns att tillgå i tider av 

finansiell oro (Bikker och Metzemakers, 2005).  

 

4.1.2 Earnings management genom income smoothing och signalering  

Earnings management syftar till att beskriva en företagslednings förfarande att kontrollera 

och styra verksamheten efter deras subjektiva preferens, vilket kan vara en effekt utav 

exempelvis ledningens önskan om hög ersättning och gott rykte (Iatridis, 2011). Detta faktum 

gör sig främst gällande när det finns rum för stor flexibilitet och subjektivitet. Denna typ av 

manipulering kan exempelvis utföras genom income smoothing, som betyder att intäkter 

utjämnas över åren för att ge en mindre volatil inkomstfördelning och på så sätt mindre risk. 

Förfarandet kan även kopplas till konservatism, då tesen är att ledningen i sämre år 

undervärderar intäkter eller tillgångar för att senare omvända dessa undervärderingar. Utfallet 

blir då ett bättre resultat (Jackson et al., 2010). Earnings management kan även ta sig uttryck 

genom signalering, som betyder att ledningen presenterar redovisningsinformation till 

marknaden för att få en önskad effekt. I relation till kapitalavsättning för förväntade förluster 

kan dessa begrepp förklara motiven för viss indikation till aggressiva eller avslappnade 

reserver (Iatridis, 2011). Iatridis (2011) finner exempelvis bevis för att ledningar influerar 

kapitalavsättning och att de använder reserverna som ett signaleringsverktyg till marknaden. 

Vidare finner Kanagaretman et al. (2011) bevis för att företag använder kapitalavsättning som 

ett tillvägagångssätt för income smoothing, snarare än signalering, trots att de identifierar 

reserverna som en bra metod för signalering. Enligt Iatridis (2011) kan hög kvalitet och 

omfattning av upplysningar vara ett motverkande medel mot earnings management. Om 

informationen är tillräckligt specifik menar forskaren att manipulering inte är möjligt eller 

genomförbart. En avvägning kan uppstå mellan företagsledningens motiv för earnings 

management genom income smoothing och kontracyklicitet. Om ett företag är kontracyklisk i 

sitt beteende, kommer de bygga upp reserver i bra tider för att kunna använda sig av dessa i 

sämre tider. Detta ytterligare kapital möjliggör dock en intäktsplanering, utifrån hur 

företagsledningen vill presentera resultatet (Wall & Koch, 2000).  
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4.1.3 Konservatism i uppskattningen 

Konservatism har traditionellt benämnts som ”anticipate no profit, but anticipate all losses”, 

det vill säga, förutse inga vinster men förutse alla förluster (Watts, 2003). Begreppet 

representerar tendensen att vid värderingstvivel av tillgångar snarare vara försiktig och 

redovisa ett lägre värde. På samma sätt redovisas skulder hellre högre vid konservativ 

redovisning (Barlev & Haddad, 2003). Empiriska studier beskriver konservatism som att 

redovisningspraktiker tenderar att ha högre verifierbarhetskrav, eller högre beviskrav, då 

intäkter ska erkännas än vid verifiering av förluster. Ju högre beviskrav det krävs för att 

erkänna vinster, desto större grad av konservatism (Watts, 2003). Förespråkare för 

konservatism inom redovisning anser att det är fördelaktigt, då det bland annat minskar 

opportunistiskt beteende eller liknande partiskhet från företagsledningen. Vidare riskerar 

även standardsättare och reglerare att utstå skarpare kritik om tillgångar är övervärderade 

snarare än undervärderade. Watts (2003) menar dock att trots att det finns 

regleringsincitament för konservatism går det inte i linje med neutralitetskravet som är en del 

av de kvalitativa egenskaperna. Inte heller uppskattningsförfarandet av framtida kassaflöden 

kan kopplas till konservatism, eftersom de underliggande antagandena inte går att verifiera.  

 

IASBs och FASBs ramverk definierar konservatism som ett förfarande att säkerställa 

tillförlitlighet i redovisningen. Det generella antagandet är dock att konservatism minskar 

relevansen (Balachandran & Mohanram, 2011). Trots att konservatism anses säkerställa hög 

tillförlitlighet, på bekostnaden av relevansen, argumenterar Bandyopadhyay et al. (2010) i sin 

artikel att konservatism snarare kan kopplas till relevans på bekostnad av tillförlitligheten. 

Denna trade-off mellan tillförlitlighet och relevans kan motiveras med att vid en konservativ 

värdering av en tillgång kan det ha negativ inverkan på tillförlitligheten. Om tillförlitligheten 

minskar måste relevansen, i linje med resonemanget om trade-off, öka (Balachandran och 

Mohanran, 2011).  

 

Vidare kommenterar IASB och FASB konservatism som att det generellt fyller en funktion, 

då det kan existera vissa osäkerhetsfaktorer vid presentation av särskild information. Det 

behövs ändå en medvetenhet att detta förfarande kan störa och försvaga tillförlitligheten, 

neutraliteten och jämförbarheten, då den förutsagda meningen är att vid osäkra förhållanden 

snarare undervärdera än övervärdera tillgången. Det nämns att ett försiktigt utövande inte 

tillåter en avsiktlig undervärdering. Snarare handlar det om att söka efter ytterligare 

information som kan förebygga osäkerhet eller att värdera en tillgång utifrån en skala. Som 

en effekt av denna problematik återfinns inte försiktighet eller konservatism som en kvalitativ 

egenskap inom IASBs och FASBs ramverk (IASB a, 2008).  
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4.2 Upplysningar och dess användbarhet 

Upplysningar inom redovisningen är ett viktigt verktyg för att förmedla finansiell 

information, då endast numerisk data inte kan förmedla helheten av vad som ämnas beskrivas 

(IASB b, 2008). I situationer där stor osäkerhet och risker råder, som i slutändan kan ha 

betydande inverkan på verksamheten, är det särskilt viktigt med tillfredställande upplysningar 

(Iatridis, 2011). Vad som kännetecknar hög kvalitativa upplysningar är dock tvetydigt. 

Kothari (2000) är av åsikten att en ökad grad av upplysningar har stora fördelar och att det 

vedertagna måttet för att beskriva kvalitativa upplysningar är dess transparens, med 

invändningen att det är svårt att fastställa vad kvalitet och transparens består av. Vidare är 

forskarens åsikt att transparens är en blandning av konservatism, i detta fall att upplysa om 

dåliga nyheter direkt, och lämplighet/läglighet. Detta styrks utav Iatridis (2011) med tillägget 

att hög kvalitativa upplysningar består av ökad kvantitet. Att upplysa om dåliga nyheter anses 

vara den mest pålitliga informationen, och fungerar därmed som mest användbar information 

till intressenter. Detta kan vara en effekt av att inte upplysa om dåliga nyheter lägligt kan vara 

förödande för aktieägarnas förtroende för företagsledningen. En blandning av obligatoriska 

och frivilliga upplysningar anses vara bästa vägen till att säkerställa hög användbarhet, då de 

minskar uppkomsten av informationsasymmetri (Kothari, 2000). I motsats till Kothari (2000) 

åsikt menar Herz (2006) att dagens detaljerade och reglerade upplysningskrav snarare gör 

upplysningarna för komplexa och således misslyckas att redogöra för viktig information. 

 

4.2.1 Riskredovisning 

Upplysning av finansiella instrument är även centralt för att möjliggöra en bedömning av 

tillgångens likviditets-, marknads- och kreditrisk (Hickey & Meerman, 2010). Det krävs dock 

att denna riskexponering är av lämplig karaktär för att kunna bidra med hög användbarhet till 

redovisningen. Connolly (2011) hävdar att den nuvarande riskredovisningen inom IFRS 7 

inte fyller en skälig funktion, då informationen inte är tillräckligt transparent. Vidare anses 

inte heller standarden efterföljas fullt ut av företagen. Connolly (2011) föreslår snarare att 

den borde vara mer beskrivande och innefattas av högre regleringskrav, då företag endast 

verkar redovisa det minsta möjliga av deras risker. Denna låga grad av riskredovisning bidrar 

därmed inte med användbar information för intressenter (Ibid). Med samma kritiska 

inställning till riskredovisningen menar Iatridis (2011) att företag borde förmedla mer 

uttömmande information angående deras exponering och försvarsmekanismer mot 

likviditetsrisk. I sin undersökning finner Iatridis (2011)  att en stor andel företag upplyser om 

risker men att de är för många, inte medföljda av numerisk stöddata och inte specifika för 

verksamheten. De företag som anses presentera en tillfredställande helhet av risker kritiseras 

även de för att inte framställa tillräckliga bevis eller förklaringar (Iatridis, 2011).  
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4.3 Sammanfattning av tidigare forskning 

Tidigare forskning har presenterats efter hur teorier och faktorer kan inverka på modellens 

tillförlitlighet och relevans utifrån dess uppdelning. Uppskattningsförfarandet inom modellen 

kan innebära subjektivitet, flexibilitet och osäkerhet vid bedömning av konjunktur och 

därmed vilka antaganden som ska brukas. Dessa faktorer kan ge utrymme för manipulation 

från företagsledningen i form av earnings management genom signalering och income 

smoothing. Tidigare forskning belyser faktumet att uppskattningar måste vara av 

kontracyklisk karaktär för att ge en tillfredställande kapitalavsättning. För att upplysningar 

ska vara pedagogiska och väl fungerande presenteras olika synsätt angående kvantitet och 

kvalitet. Det är dock tvetydigt vad som kännetecknar upplysningar av hög kvalitet. 

Riskredovisningen kritiseras för att inte vara heltäckande, då de exempelvis inte anses vara 

tillräckligt transparenta. Följande bild ämnar förklara och sammanfatta avsnittet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7 – Sammanfattning av tidigare forskning samt underliggande variabler.  
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5. Studiens tillvägagångssätt 

En studiens design och tillvägagångssätt är viktig att identifiera och presentera för att på 

bästa sätt kunna forma den mest lämpliga processen för undersökningen och motivera de 

metodval som gjorts (Saunders et al., 2009).  

 

5.1 En förklarande forskningsfilosofi  

Studien anammar en deskriptiv och förklarande filosofi, då vi ämnar att i stora drag beskriva 

expected loss model utifrån dess relevanta beståndsdelar men även förklara och upplysa om 

dess eventuella effekter . Studien har en deduktiv ansats, då vi hade ett förutbestämt teoretiskt 

ramverk att förhålla oss till och avsåg att undersöka de konceptuella ramverkets kvalitativa 

egenskaper i relation till expected loss model (Saunders et al., 2009). 

 

5.2 Datainsamlingsmetoder 

5.2.1. En kvalitativ studie  

En kvalitativ studie är en metod för att insamla primärdata, vilket kännetecknas av att det är 

information som inte tidigare insamlats. Kvalitativa studier består främst utav intervjuer och 

använder ett arbetssätt som inte genererar numerisk data, och informationen inhämtas oftast 

genom intervjuer. Val av insamlingsmetod beror återigen på vilket typ av syfte och problem 

som utföraren vill undersöka eller utforska. I denna studie används därför ett kvalitativt 

förhållningssätt, vilket betyder att både respondenternas angivelser, och analysen av deras 

angivelser, är i kvalitativ form, gestalt med ord och modeller (Saunders et al., 2009). Valet 

motiveras genom att vi är intresserad av en djupare förståelse för praktikers åsikter i denna 

fråga, än vad en kvantitativ metod skulle kunna förse, och att vi bedömer att det ger bättre 

möjligheter att uppfylla syftet med denna metod  

 

5.2.2 Intervjuprocessen  

Intervjuerna som utförts kan klassificeras som både semi-strukturerade och ostrukturerade. 

Med detta menas att det förutbestämda temat omsluts och de fastställda frågorna besvaras, 

men frågeordningen och diskussionen kan förändras från intervju till intervju. Hur 

konversationen och hur den generella situationen utspelas kan exempelvis vara anledningen 

till att intervjuerna förändras (Saunders et al., 2009). Eftersom respondenternas ohämmade 

åsikter var av stor vikt för studiens analys, resultat och därmed relevans var det viktigt att låta 

dem få tänka efter, tala fritt och få dem så avslappnade som möjligt. Tanken var även att detta 

skulle leda till andra synsätt än vad vi tidigare hade överlagt. Denna beskrivelse kan 

kategoriseras som en ostrukturerad intervju. Vi ville dock inte utföra intervjuerna utan en 

förutbestämd ämnes- eller frågeordning, detta för att normalisera processen och utföra så 

likvärdiga intervjuer som möjligt. Intervjuerna präglades därför av en kombination av de 

båda varianterna (Ibid.). Intervjuerna utspelade sig främst genom personliga intervjuer men 

även av en telefonintervju. Vidare var det en variation i antal deltagare, då vi hade två 

respondenter på två företag och en respondent på de andra företagen. Det är även värt att 

nämna att vi både använde oss av en diktafon för att kunna spela in intervjuförfarandet och 
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anteckningar. Gällande forskningsetik var vi noga med att förklara syftet med inspelandet och 

att få respondentens medgivande innan intervjun började. Det övergripande målet var att på 

så sätt kunna säkerställa att vi inte förbisåg något moment av intervjun och på så sätt 

minimera partiskhet och otillförlitlig data. Vidare skickades en sammanställning utav 

intervjutranskriptionen ut till respondenterna för godkännande en tid efter intervjun, vilket 

gav dem en möjlighet att justera svaren.  

 

5.2.3 Intervjufrågornas utformande 

Intervjufrågornas formulering och tematiska förhållande är i stor uträckning nyckeln för att 

åstadkomma relevant material (Saunders et al., 2009). Frågorna är kopplade till expected loss 

models uppdelning och till det teoretiska ramverket, då det insamlade materialet sedan ska 

jämföras och analyseras med de konceptuella och teoretiska ramverken. Frågornas 

utformning är av stor vikt för reliabiliteten och validiteten, vilket senare kommer att 

diskuteras (ibid.).  Vi var som nämnt måna om att framställa öppna frågor som möjliggjorde 

följdfrågor och som hela tiden följde uppdelningen i fråga. På så sätt var frågorna specifika 

för varje delmoment av ämnesområdet.  

 

5.2.4 Val av företag 

Vid val av undersökningsobjekt måste det bedömas antalet företag som är relevant att 

intervjua, om det är genomförbart och om det finns resurser i form av tid och pengar att 

utföra dessa. Med urvalsantalet är det snarare kopplingen till syftet och 

forskningsinriktningen som är viktigt för motiveringen, än antalet studieobjekt. Dessutom 

kommer relevansen av datainsamlingen vara närmare kopplat till analysering av 

informationen än till urvalets storlek. Ett mindre urval behöver dock inte betyda sämre 

tillförlitlighet, då det lämnas mer tid till att noggrant sammanställa och analysera materialet, 

än om ett större urval användes (Saunders et al., 2009). Denna studies intervjuobjekt kan 

särskiljas, då de både består av specialister på revisionsbyråer och praktiker på finansiella 

företag. Vi bedömde det intressant och relevant att både vända oss till dessa branscher, då vi 

egentligen inte undersöker en aktiv metod utan snarare effekterna av en kommande. 

Dessutom är båda kategorierna av praktiker verksamma inom redovisning av finansiella 

tillgångar, vilket enligt oss motiverar valen av två branscher. Urvalsförfarandet för de 

finansiella företagen har initialt varit att välja företag som redovisar enligt IFRS, vilket 

betyder att de är noterade på Stockholmsbörsen. Vidare har kravet varit att de är en finansiell 

aktör för att säkerställa att de innehar finansiella tillgångar. När sedan valet av företagstyp 

identifierades ringde vi till företagens växel för att kunna få tillgång till rätt kontaktperson. 

Därefter skickades mail till potentiella respondenter. Antalet företag som intervjuades är sex 

stycken och valdes utav oss själva, vilket karaktäriseras som ett icke-slumpmässigt urval 

(Ibid.).  
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Figur 8 - De valda förtagen för vår empiriska studie 

5.2.5 Val av intervjupersoner  

Vid val av intervjupersoner var det av stor vikt att de hade en djupgående kunskap av 

ämnesområdet och då inom finansiella tillgångar och redovisning enligt IFRS. Därav vände 

vi oss till dem som var mest lämpliga inom varje företag, vilket exempelvis var 

redovisningsspecialister. Ett dokument skickades ut till varje respondent en tid innan varje 

intervju för att de skulle få en övergripande bild av varje delmoment som vi undersöker. Se 

bilaga A för utsänt dokument till respondenterna.  

 

5.3 Val och operationalisering av tidigare forskning  

Studien utgår ifrån en uppdelning av expected loss model i klassificering, uppskattning och 

upplysningar. Denna uppdelning har gjorts efter vad vi bedömer är modellens relevanta 

beståndsdelar och för att lättare kunna förklara och analysera dess implikationer. Vid val av 

teoretiska förklaringar i form av tidigare forskning eftersöktes information som kunde 

förklara, stödja eller kritisera olika implikationer som modellen innebär för att därefter kunna 

ges möjlighet att bedöma dess tillförlitlighet och relevans. Val av teori är gjorda efter vad vi 

själva bedömer passande. Teorierna är applicerbara på respektive uppdelning av modellen 

även om vissa forskningsartiklar kunde ha en annan inriktning. Efter val av teori har de 

primära variablerna operationaliserats genom intervjufrågorna till respondenterna och 

beskrivs i bilaga B. Angående klassificeringen av tillgångarna fanns ingen direkt forskning 

kring problematik gällande kreditindelning. Däremot anger IASB och FASB i 

förslagsdokumenten att förfarandet kan innebära ökade kostnader och arbetsinsats. Därmed 

operationaliseras dessa variabler gällande denna uppdelning. Angående uppskattningen var 

det främst faktorer såsom osäkerhet, flexibilitet, subjektivitet och antaganden använda vid 

konjunkturbedömningar. Vidare kan variablerna kvantitet och kvalitet kopplas till 

upplysningar, då det är främst dessa faktorer som reglerar upplysningarnas användbarhet, 

enligt tidigare forskning. Resonemanget åskådliggörs genom bilden från avsnittet ”teoretiskt 

ramverk genom tidigare forskning” med tillägg för klassificeringsvariablerna.   
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Figur 9 – Teoretiska operationaliseringsvariabler 

5.4 Studiens giltighet 

De olika tillvägagångssätt och metoder som studien utgår ifrån, och som angetts tidigare, är 

viktiga att identifiera för att på bästa sätt både kunna bedöma och försvara studiens reliabilitet 

och validitet. Begreppen syftar på att så mycket som möjligt identifiera de 

tillkortakommanden som kan uppstå i processen. Reliabilitet anspelar generellt på den 

osäkerhetsfaktor att informations- inhämtningen och analysen inte överensstämmer med vad 

som avses att inhämtas eller analyseras.  Resultatet kan variera beroende på de sociala 

faktorer som människor påverkas av i en intervjusituation och den partiskhet som kan uppstå 

som effekt, vilket är ett hot mot reliabiliteten. En förklarande filosofi erkänner också att 

studien präglas av yttre sociala faktorer, och den komplexitet som medföljer, som 

interaktionen mellan människor kan innefattas av (Klein & Myers, 1999). Detta innebär att 

ett antal olika omständigheter, som inte endast är ämnesrelevanta, måste tas i beaktning (Lee 

& Baskerville, 2003). Studien ämnar utforska olika praktikers åsikter, och trots att de har 

liknande arbetsuppgifter och positioner, återspeglade deras meningar deras egna personliga 

åsikter som kan bero av olika sociala faktorer. I rollen som forskare är det därför av stor vikt 

att förstå dessa personliga åsikter, vara empatisk och ta dem under hänsyn i både en 

intervjusituation och i en slutsats. Respondenternas svar kan vara en konsekvens av sociala 

faktorer som exempelvis intervjuplatsen, formulering av frågor och deras humör (Saunders et 

al., 2009). En eventuell inverkan på respondenterna är självklart mycket svårt att identifiera. 

Vidare kan en ostrukturerad intervju som denna studie nyttjar minska reliabiliteten, då det 

inte går att säkerställa att samma svar skulle upprepas om andra forskare utförde samma 

studie. Validitet berör problematiken huruvida informationen verkligen vidrör vad det avser 

att vidröra. Den intervjusituation som i denna studie brukas, innebär som nämnt en lägre 

reliabilitet men medför i detta avseende en högre validitet, då frågor kan förtydligas och 
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diskuteras vid tvekan eller förvirring (Ibid.). Dessutom förstärktes validiteten genom att vi 

som nämnt skickade ut ett dokument till respondenterna för justering och godkännande efter 

intervjutillfället.  
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6. Intervjuresultat 

Figur 10 – Företag och respondenter  

 
6.1 Klassificering av tillgångar  

6.1.1 Hinkindelningen möjliggör en smidigare övergång 

Respondenterna ställer sig överlag positiva till klassificeringen av tillgångarna i hinkar som 

representerar olika kreditvärdighet, då de menar att det möjliggör en lämplig övergång från 

hur de idag arbetar med kreditvärdering och klassificering. Viss problematik kan dock, som 

Almgren och Ericsson nämner, uppstå i hur instrumenten ska förflyttas mellan hinkarna och 

de gränsdragningsproblem som kan uppkomma. Det nämns att hink två och tre är likvärdiga 

för hur dagens kreditindelning görs, då de innehåller krediter med en indikation på 

nedskrivning. Den första hinken är således den som kommer att innebära den största 

förändringen och den hink som kan medföra mest komplexitet. Klassificeringen varierar 

utifrån vilken metod som används och respondenterna är eniga om att den som är lättast att 

operationalisera för hinkindelningen är den absoluta metoden. Den relativa skulle innebära ett 

behov för nya övervakningssystem, vilket skulle vara mycket kostsamt nämner exempelvis 

Zetterlund. Almgren har dock en invändning i denna fråga, då han uttrycker att utlämnade 

krediter i ett tidigt skede antagligen inte kommer att ha en indikation för nedskrivning. 

Bankerna ger ut krediter, till som han uttrycker det, ”friska kunder” och då borde dessa 

hamna i hink ett, alltså en relativ indelning. Liknande problematik nämns av Bonde och 

Almgren angående förvärvning av redan fallerade kreditstockar. Dessa krediter innehåller 

redan en nedskrivning. Om de skulle klassificeras in i hink ett skulle ytterligare en 

nedskrivning behöva utföras, vilket inte skulle vara förenligt med metodens syfte enligt dessa 

två respondenter.  

 

”Djävulen sitter i detaljerna”  

 – Almgren kommenterar gränsdragningsproblematiken 
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6.2 Uppskattningsförfarande av förväntade förluster  

6.2.1 Antaganden, konjunktur och subjektivitet  

Respondenterna är angående uppskattningen av förväntade förluster eniga om att det inte går 

att undgå den subjektivitet som estimeringen präglas av. Vidare nämns att beräkningen i 

grunden baseras på historisk data, då den måste utgå ifrån någon observerbar information. 

Denna historik är väldigt kännetecknad av tidigare konjunktur och om tidigare period varit 

extrem i sitt förhållande måste prognosen justeras. Uppskattningen förutsätter snarare att 

konjunkturen är stabil och linjär. Konjunkturbedömningen anses vara den faktor som har 

störst inverkan på uppskattningen och som i störst utsträckning kan underminera 

tillförlitligheten. Andersson är av åsikten att i tider av kris minskar den observerbara framtida 

inblicken kraftigt till och med till bara några veckor framöver. Det går då inte att säkerställa 

någon som helst tillförlitlighet i estimeringen. Eckerwall instämmer och utvecklar att företag 

säkerligen är kortsiktigare i sina bedömningar i en lågkonjunktur.  

 

”Konjunkturen har varit nattsvart där. Det går då inte använda den historiken i 

portföljreserveringen, eftersom det skulle vara omöjligt att bedriva någon verksamhet 

överhuvudtaget”- Bonde och Nilsson kommenterar verksamheten i Ukraina 

 

6.2.2 Flexibilitet i uppskattningsförfarandet 

Uppskattningsförfarandet präglas utav en flexibilitet exempelvis gestaltat genom en valfrihet 

i diskonteringsräntan. Med en flexibilitet i uträkningen anser exempelvis Almgren att det inte 

går att säkerställa en jämförbarhet mellan företag och dess olika uträkningar. Samtidigt anses 

inte heller ett mer standardiserat förfarande möjliggöra en bättre jämförbarhet, då företags 

struktur och affärsmodeller kan variera och ge olika förutsättningar. Vidare säger Ericsson att 

uppskattningens flexibilitet beror på vilken makt de övervakande myndigheterna har över 

kontroll av tillämpning och efterlevnad av regler, vilket sedan styr jämförbarheten. Dock 

tillägger han att bara för att företag gör likartade bedömningar behöver inte det vara ett kvitto 

på väl utförda estimeringar. Företagen kan ha olika underliggande syften med affärerna och 

därmed vara specifika för varje företag. Flexibiliteten, tillsammans med osäkerheten i 

uppskattningen, betyder att subjektiviteten från företagsledning blir desto mer framträdande 

och kan synliggöra verksamhetens inriktning eller värdegrunder menar Bonde, Andersson 

och Almgren. 

 

6.2.3 Kapitalavsättning och dess signalvärde 

Angående kapitalavsättningens implikationer anger bankrespondenterna att detta redan idag 

används och att detta förfarande därmed inte skulle innebära en oerhörd förändring. 

Tidshorisonten för denna avsättning är dock endast tolv månader. Eckerwall uttrycker att det 

kan innebära stor psykologi i kapitalavsättningens signalvärde till marknaden, då 

informationen ger en indikation till hur företaget resonerar kring kundstock och framtida 

konjunktursutsikter. Viss restriktion kan därför vara att önska menar Almgren. Vidare kan det 

vara känsligt att förmedla information som kan visa sig vara felbedömt och därmed ge 

negativa effekter, enligt Nilsson. De olika prognoserna internt inom företaget måste även 
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vara likartade. Nilsson säger att om bedömningen angående Goodwill pekar uppåt och 

bedömningen angående förväntade förluster pekar nedåt, hur ska detta förklaras?  

 

”Svenska banker gillar att ha reserver för en eventuell nedgång” - Andersson 

 

6.2.4 Pro- och kontracyklisk avsättning 

Respondenterna anser att det är av stor vikt att avsättningen inte blir procyklisk men medger 

att det finns en stor risk att det faktiskt blir så. Almgren nämner att detta återigen kan kopplas 

till hur konjunkturmedvetna företagen är. Befinner sig företaget i, vad de anser vara toppen 

av en konjunktur, förväntar de sig inte förluster. Det är då de betyder som mest. Vidare tror 

Almgren att en viss problematik kan uppstå med illikviditet om för stora reserver avsätts i 

sämre konjunkturer. Det ska kopplas till företagets riskstruktur. Tar de stora risker ska också 

stora reserver finnas. Det finns dock fortfarande en risk att det är som Ericsson uttrycker det, 

”too little, too late” när en sämre konjunktur infinnes. Det är då viktigt att metoden är 

kontracyklisk, vilket Ericsson anser att den har bra förutsättningar att vara. Det är rimliga 

bedömningarna som reglerar huruvida metoden kommer att vara kontracyklisk. Samtidigt 

nämns att inga system kan erbjuda en perfekt situation, utan snarare är det en effekt utav hur 

de tillämpas.  

 

”Hur många kunde förutspå en hög kreditrisk för Lehman brothers månaderna innan 

företagets konkurs?” - Ericsson 

 

6.2.5 Konservatism i uppskattningsförfarandet  

Det råder delade meningar mellan respondenterna huruvida metoden borde innebära en ökad 

konservatism. Bonde anger att IFRS officiellt inte har någon försiktighetssyn men medger, 

liksom merparten av respondenterna, att metoden antagligen kommer att innebära en ökad 

försiktighet, vilket betyder att de tar förluster tidigare. Andersson menar att graden av 

konservatism kommer att vara en effekt utav företagets riskkultur, och tillägger att ju mer 

riskbenägenhet, desto större reserver borde finnas. Nilsson menar att företagen antagligen 

kommer placera lite extra kapital i reserven, för att vara på den säkra sidan. Eckerwall 

nämner att det är fördelaktigt ur ett samhällsperspektiv om exempelvis bankerna är 

konservativa i sin kapitalavsättning, då det minskar risken för att staten skulle behöva tillföra 

kapital vid en extrem kris. Samtidigt tillägger han att det inte får hämma någon tillväxt 

genom att för mycket kapital binds i reserver. Det finns en överhängande risk att företagen i 

goda tider delar ut mycket kapital, något som istället kanske borde tillföras reserverna.  

 

6.3 Upplysningar  

6.3.1 Mer upplysningar är oundvikligt 

Angående upplysningar anses de bli mer reglerade och att det är viktigt att presentera hur 

nivåerna för de förväntade förlusterna beräknats. Bonde ställer sig dock frågande till var 

fokus ska ligga. Det primära är att det är begripligt för betraktaren på ett sådant sätt att de kan 

urskilja vad som är relevant. Det finns en uppenbar risk att detta inte kan uppfyllas om 
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upplysningarna kommer att bli för omfattande och detaljrika. Respondenterna är eniga i att så 

fort det blir svårt att praktiskt uppfylla en standard används ytterliga upplysningar som ett 

motmedel, vilket skapar huvudbry för både företaget som ska producera upplysningarna och 

för användaren som ska tolka informationen. Andersson är av åsikten att kraven på 

upplysningar redan i dagens läge är för omfattande och hyser inga förhoppningar om att de 

kommer minska. Tvärtom, menar hon att minimikraven kommer att öka. Vidare uttrycks en 

önskan om mer pedagogiska och transparenta upplysningar, vilket exempelvis skulle kunna 

uttryckas genom fler bilder. Andersson förklarar att SEB, och de flesta svenska banker, idag 

använder sig av vad hon uttrycker som en tredje pelare. Denna pelare är ett ytterligare 

riskupplysningsdokument, som helt och hållet är frivilligt. Finansinspektionens tidigare stöd 

och inflytande möjliggjorde en högre grad av jämförbarhet av upplysningarna än vad som 

IFRS-regimen tillhandahåller. Detta är konsekvens av att IFRS är mer principbaserat och 

erbjuder företagen en större flexibilitet. Zetterlund är av den allmänna åsikten att ju större 

osäkerhet och subjektivitet i beräkningen, desto mer upplysningar krävs. Vidare anser han att 

det kan innebära stor problematik med att presentera jämförbar information, då det 

underliggande syftet med instrumentet kan vara svårt att fastställa. Företag kan ha olika syfte 

med en transaktion även om vissa transaktioner kan se likartade ut. Dessutom nämns att för 

mycket information snarare kan bli desinformation och kan ha negativ påverkan på 

upplysningarna. Upplysningar av framtida förluster anses vara mer relevant för betraktaren 

än bokförda förluster som redan inträffat. Trenden är att företag upplyser om allt för att slippa 

följdfrågor, vilket gör det svårt att utläsa det väsentliga. Det tilläggs att om upplysningen 

anger förväntningar på konjunktur eller liknande måste de vara transparenta, då de ska återge 

en helhet och förklara specifika siffror. Kontentan är dock att för mycket upplysningar inte 

gör informationen mer transparent, utan besvärligare och mer komplex.  

 

”Det finns en uppenbar problematik i att betraktaren drunknar i upplysningarnas omfattning, 

en så kallad disclosure overload”- Ericsson 
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6.4 Sammanfattning av intervjuresultat 

Figur 11 – Sammanfattning av intervjuresultat
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7. Analys 

7.1 Klassificering av tillgångar  

IASB anger att vissa begränsande faktorer på tillförlitligheten och relevansen kan existera 

som en effekt av höga framtagningskostnader och problem med genomförbarheten. Enligt 

respondenterna kan en sådan risk löpas om tillvägagångssättet för klassificeringen skulle bli 

den relativa metoden, då den skulle innebära ett övervakningsproblem. Respondenterna 

ställer sig positiva till att tillämpa den absoluta metoden, då det skulle möjliggöra en 

smidigare och mindre kostsam övergång från deras nuvarande förfaranden och på så sätt 

säkerställa en högre tillförlitlighet och relevans. Det anges att hink ett kommer att innebära 

den största förändringen, följaktligen den största komplexiteten, då den innehåller de 

tillgångar som inte har någon som helst indikation för nedskrivning.  

 

7.2 Uppskattningsförfarande av förväntade förluster  

Expected loss model baseras huvudsakligen på en uppskattning av framtida kassaflöden, 

vilket enligt både respondenterna och Perry & Nölke (2006) präglas utav subjektivitet. Detta 

osäkerhetsfaktum kan inverka på neutraliteten och således tillförlitligheten. För att uppnå en 

hög tillförlitlighet krävs, enligt IASB, att uppskattningen baseras på lämpliga antaganden. 

Antaganden består, enligt respondenterna, i grunden av historisk data, då prognosen måste 

utgå från något observerbart. Detta förfarande får anses vara lämpligt. Huruvida historiken 

senare återspeglar framtiden, eller ger en rättvisande bild, är svårare att bedöma lämpligheten 

i enligt Kim & Santomero (1993). Hickey & Meerman (2010) hävdar att det centrala i 

sammanhanget blir snarare att påvisa de antaganden och faktorer som uppskattningen baseras 

på, vilket betyder att en stark koppling till upplysningarna är centralt för att uppnå hög 

tillförlitlighet och relevans. Flexibiliteten som erbjuds i och med valfriheten med 

diskonteringsränta och standardens principbaserade natur, anses enligt respondenterna vara 

både nödvändigt för att kunna operationalisera metoden, men även negativt i avseende för 

jämförbarheten. Flexibiliteten är även en effekt utav omöjligheten att bruka ett standardiserat 

uppskattningsförfarande, vilket återigen kan kopplas till osäkerheten i estimeringen. 

Respondenterna anser även att subjektiviteten möjliggör ett ökat influerande från 

företagsledningen, vilket både kan ses som positivt och negativt. Företagsledningen har 

antagligen en betydande kunskap och kan därför göra den bästa estimeringen. Det negativa 

kan dock ses som att de får större rum för eventuell partiskhet och manipulering. Därmed kan 

en problematik gällande earnings management genom income smoothing och signalering 

göra sig gällande. Både Iatridis (2011) och Kanagaretman (2011) finner bevis för att 

företagsledningen har använt metoden för denna manipulering och då i synnerhet signalering. 

Respondenterna är eniga om att signaleringen kommer att vara en central faktor, då det 

representerar företagets ståndpunkter utifrån konjunktur och kundstock. Om dessa prognoser 

senare inte visar sig stämma kan det vara mindre angenämt. Dessutom kan företaget vilja 

förmedla en enhetlig bild utav olika prognoser, exempelvis goodwilluppskattning, vilket kan 

vara problematiskt. Signaleringen är även mycket svårupptäckt, vilket enligt Kim & 

Santomero (1993) kan vara en effekt av att det kan vara svårt att fastställa huruvida det var en 

felestimering av konjunkturen, eller en subjektiv påverkan från företagsledningen, som är 
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anledningen till felbedömningen. För att reducera risken för manipulering genom income 

smoothing eller signalering kan återigen uttömmande upplysningar vara ändamålsenligt. Om 

informationen är tillräckligt specifik anses det inte finnas rum för manipulation enligt Iatridis 

(2011).  

 

7.2.1 Kapitalavsättning 

Kapitalavsättningen som metoden innebär anses inte vara en stor övergång från hur företag 

arbetar idag, då exempelvis bankerna sedan tidigare använder kapitaltäckning i viss 

utsträckning. Huruvida kapitaltäckning skulle innebära en illikviditet för företagen genom att 

resurserna reserveras, och därmed inte kan användas i annat syfte, avslås, med invändningen 

att det kommer fungera som en krockkudde, vilket inte existerar idag för dessa tillgångar. 

Laeven och Majoni (2003) nämner dock att kapitalavsättning kan innebära illikviditet om den 

utförs i linje med procyklicitet. Om avsättningen baseras på ej tillförlitlig data, vilket kan 

vara en effekt av svårigheten att förutse framtida händelser snarare än att estimeringen är 

oduglig, kan för lite kapital avsättas till bufferten. Signalvärdet som förmedlas till marknaden 

kan då spä på både pro- och kontracykliciteten. Om en stor aktör presenterar sin framtidssyn, 

vare sig ljus eller mörk, kan det föranleda en ökad tendens i båda riktningarna. Det viktiga är 

enligt Bikker och Metzemaker (2005) att kapitalavsättningen snarare baseras på 

kontracykliska antaganden.  

 

Respondenterna hävdar att problematiken rörande procykliciteten kan begränsas med rimliga 

bedömningar och hög konjunkturmedvetenhet. Problemet är, som Goodhardt (2010) uttrycker 

det i sin forskning, att det inte är en effekt utav ett irrationellt beteende, eller en bristande 

uppskattning per definition att göra. Snarare är det en effekt av förfarandets generella 

karaktär. Om företaget spår en ljus framtid kommer lite kapital avsättas. Inträffar inte denna 

högkonjunktur finns inte tillräckliga reserver att tillgå. I motsatt förhållande, om en mörk 

framtid förutspås, kommer mer kapital avsättas. Om denna lågkonjunktur inte inträffar finns 

det mycket kapital över. Det kan då innebära en stor möjlighet för income smoothing. Om 

lågkonjunkturen inträffar kan det innebära en kapitalbrist om mycket reserver åsidosatts. Ett 

tillvägagångssätt att motverka detta skulle kunna vara stramare reglering eller en konservativ 

inställning, att avsätta mer kapital än vad de förutspår att förlora. En konservativ ansats kan 

enligt Watts (2003) vara fördelaktig, att det finns ett högt verifierbarhetskrav och kritisk 

inställning vid estimeringen av framtida konjunkturstrender. Problemet med detta 

resonemang är att även om en konservativ inställning är fördelaktigt i detta avseende, kan det 

som Jackson et al. (2010) hävdar, återigen finnas utrymme för ökad manipulering, då större 

resever byggs upp. Dessutom är inte konservatism ett önskvärt förfarande enligt IASB. 

Vidare pekar Bandyopadhyay et al. (2010) på att en ökad konservatism har en negativ effekt 

på tillförlitligheten även om relevansen anses öka. Ytterligare problematik kan inträffa vid 

tider av finansiell oro, då enligt respondenterna, tidshorisonten minskar för uppskattningen 

till bara några veckor. I sådan situation blir det ännu desto svårare att upprätthålla en 

tillförlitlig och relevant estimering och därför av ännu större vikt att uppskattningen, och 

därmed kapitalavsättningen är, kontracyklisk.  
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7.3 Upplysningar  

Expected loss models implikationer på upplysningarna är främst ytterligare riskredovisning 

och således högre kvantitet och krav på företagen. Respondenternas uppfattning angående 

upplysningarnas implikationer på modellen är att det kommer att krävas ytterligare 

information, vilket de anser både vara positivt och negativt. Det positiva i sammanhanget är 

att det krävs en viss grad av upplysning i och med att metoden är så pass komplex, innehåller 

subjektiva antagande och präglas utav osäkerhetsfaktorer. Det blir på så sätt en typ av 

gardering för eventuella misstag i uppskattningen. Det negativa är att för omfattande krav 

ökar arbetsinsatsen, kostnaderna och kan försvaga användbarheten. IASB är av åsikten att 

upplysningars funktion är att förmedla en helhet och en pedagogik bakom den numeriska 

informationen. En för stor kvantitet kan enligt Herz (2006) dock inverka på begripligheten, 

och därmed användbarheten, då intressenter inte begriper vad som upplyses om. Det kan 

emellertid anses öka informationens fullständighet och därmed tillförlitligheten. 

Omfattningen eller kvantiteten av upplysningarna är en problematik som respondenterna 

verkligen understryker men menar samtidigt att ju osäkrare antagandena eller bedömningarna 

anses vara, desto mer upplysningar ska förmedlas till intressenter. En viktig upplysningsform 

i detta avseende är risk- och känslighetsanalysen. (Andersson, 2011) anger att en så kallad 

tredje pelare används av de flesta banker som består utav frivilliga ytterligare 

riskredovisning. Detta får sägas strida mot Conolly (2011) tes att banker och företag verkar 

vilja redovisa det minsta möjliga utav deras risker och mot Iatridis (2011) som kritiserar 

förklaringarnas pedagogik till riskbedömningarna.  

 

Oavsett vilken grad som krävs är det viktigt att upplysningarna är av hög kvalitet. Kothari 

(2000) anger exempelvis transparens som ett ändamålsenligt mått, något som även 

respondenterna styrker. Det finns redan idag en önskan om mer transparens och pedagogik i 

upplysningarna. Enligt IASB är transparensen en effekt av begripliga och tillförlitliga 

upplysningar, medan Iatridis (2011) och Kothari (2000) menar att det är en blandning av 

lämplighet/läglighet och konservatism. Konservatism är i detta avseende att företagen 

upplyser om negativ information i ett tidigt skede. Det blir också en avvägningsfråga 

gällande hur reglerade upplysningarna ska vara. Respondenterna hävdar att det kan uppstå 

problem med att uppnå en jämförbarhet om upplysningarna är mer principbaserade men en 

komplexitet och praktiska svårigheter om de är för reglerade.  
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8. Diskussion och slutsats 

Studien har utrett huruvida den nya nedskrivningsmetoden för finansiella tillgångar kan 

förväntas innebära hög tillförlitlighet och relevans. Expected loss model är enligt 

respondenterna ett steg i rätt riktning även om klassificeringsmetoderna, och då den relativa 

metoden i synnerhet, kan innebära viss huvudbry. Den genomgående problematiken är dock 

om den går att operationalisera och huruvida subjektiviteten, flexibiliteten och osäkerheten 

kommer att inverka på dess tillförlitlighet och relevans. 

 

 Hur tillförlitlig och relevant kan expected loss model förväntas vara? 

 Bör uppskattningen vara av konservativ karaktär för att säkerställa en hög 

tillförlitlighet och relevans? 

 

Expected loss model ska vara en av lösningarna till önskan om mer framåtblickande 

information och syftar därmed till att erbjuda en mer försiktig inställning till kreditförluster, 

något som i allra grad är ett aktuellt problem. Huruvida modellen kan uppnå en hög 

tillförlitlighet blir en effekt utav företagens förmåga att förutspå framtiden på ett fördelaktigt 

sätt, använda relevant historisk data, presentera antaganden och förfarande på ett pedagogiskt 

sätt och begränsa negativ manipulation, något som är lättare sagt än gjort. De primära hoten 

gentemot tillförlitligheten och relevansen är därmed svårigheten att upprätthålla en 

neutralitet, jämförbarhet, verifierbarhet och begriplighet i upplysningarna. Det går med stor 

säkerhet att säga att metoden kommer att innebära en ökad lämplighet/läglighet, då förluster 

tas hänsyn till i ett tidigare skede även om det senare kanske inte motsvarar de faktiska 

förlusterna. Att framtiden är osäker och svår att prognostisera är ett faktum som är svårt att 

påverka. Det är bara att acceptera detta faktum. Modellen får ändå anses vara en relevant 

utveckling i sammanhanget även om denna bedömning är kopplad till om det går att 

säkerställa en hög tillförlitlighet. Det är trots det ett relevant beteende att avsätta kapital för 

att täcka upp för framtida förluster även om det inte går att säkerställa att förlusterna 

överrensstämmer med nedskrivningarna och kapitalavsättningen.  

 

Redovisningsreglernas principbaserade natur är i mångt och mycket en avvägning i denna 

fråga. Å ena sidan erbjuds en flexibilitet till företagen att smidigare kunna uppfylla 

redovisningskraven. Å andra sidan kan det vara en risk att reglerna inte uppfylls som 

åsyftades. Flexibiliteten kan även kopplas till upplysningar och då risken att 

jämförbarhetskravet inte går att uppfylla. Upplysningarna blir ändå mycket centrala i frågan, 

då de minskar möjligheten för manipulering och förmedlar företagens tankegång i 

uppskattningen. Upplysningarna är, och kommer antagligen vara, det verktyg som har 

förmågan att stärka resten av modellens tillförlitlighet och relevans men bara om 

upplysningarna i sig är användbara. En ökad kvantitet minskar möjligtvis användbarheten för 

den stora massan av intressenter och investerare men förhöjer eventuellt användbarheten för 

reglerare, standardsättare och myndigheter, vilket är desto viktigare i detta avseende.  
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För att motverka den underliggande osäkerhet som alla uppskattningar av framtida händelser 

innefattas av, och den överhängande risken av procyklicitet, kan det vara mest 

ändamålsenligt att metoden är av konservativ karaktär. En konservativ inställning skulle 

antagligen inte direkt öka tillförlitligheten i uppskattningen men ändå bidra med säkrare 

reserver och därmed öka metodens relevans. Risken att reserverna i slutändan blir för höga är 

en positiv risk även om det möjliggör en manipulation, något som återigen, i viss 

utsträckning, skulle kunna elimineras med upplysningar av bra karaktär. Vi instämmer i 

respondenternas enhetliga påstående att metoden är ett steg i rätt riktning med reserveringen 

att det är mycket svårt att verkligen förstå effekterna innan metoden brukas fullt ut. 

Förhoppningen blir dock att metoden blir det åsyftade motmedlet till problemen och därmed 

kan återställa förtroendet för den finansiella rapporteringen. 

 

Studiens slutsats kan framför allt vara av intresse för standardsättare och praktiker som inom 

kort kommer att arbeta med modellen, då det möjligtivs kan belysa konsekvenser som inte 

tidigare funderats över. Dessutom kan det vara av intresse för intressenter och användare att 

få kunskap om modellens implikationer, eftersom det är dessa aktörer som i slutändan 

kommer att nyttja redovisningen. De teoretiska aspekterna som inkluderas i denna studie är 

sedan tidigare väl dokumenterade men dess effekter har inte tidigare påvisats i anslutning till 

den nya föreslagna nedskrivningsmetoden, expected loss model. Slutsatsen bidrar dock främst 

till praktiken.  

 

8.1 Förslag till vidare forskning 

Studien har funnit att expected loss model får anses vara relevant i sammanhanget även om 

detkan vara svårare att uppnå hög tillförlitlighet. Det får dock sägas att den endast är relevant 

om den utförs i linje med metodens syfte och regler, vilket kan vara svårt att uppnå då 

modellen präglas av mycket svårkontrollerade faktorer, som exempelvis subjektivitet, osäkra 

konjunkturbedömningar och flexibilitet. Sannolikheten att metoden infriar syftet kan 

antagligen öka om företagen är konservativa, kontracykliska samt pedagogiska i sina 

upplysningar. Ytterligare forskning inom nedskrivning av finansiella tillgångar skulle kunna 

bestå av en studie när alla detaljer kring metoden är fastställda och publicerade samt när den 

är implementerad i företagens redovisning. Det skulle kunna vara intressant att undersöka hur 

konservativa företagen är i sina bedömningar och huruvida deras uppskattningar 

överrensstämmer med utfallet. En sådan undersökning blir dock först aktuell flera år 

framöver. En annan intressant skulle kunna vara hur förslagen har förändrats genom tiden 

och om den slutgiltiga metoden har samma syfte och ändamål som initialt eftersöktes. Vidare 

skulle det kunna vara intressant att undersöka hur användarna av redovisningen, exempelvis 

analytiker eller andra intressenter, bedömer användbarheten av dessa förändringar. 

Ytterligare ett förslag skulle kunna vara att undersöka IFRS 9 sista fas, hedge accounting, när 

mer information har publicerats.  
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10. Bilagor 

10.1 Bilaga A 

Bakgrund 

Uppsatsen kommer att beröra övergången från IAS 39, och då i synnerhet 

nedskrivningsmetoden inom denna standard incurred loss model, till IFRS 9 och dess 

expected loss model. Den nya metoden innebär att företag kommer att behöva uppskatta 

förväntade förluster för en tillgång istället för att invänta en indikation för nedskrivning som 

det ser ut idag. De primära kvalitativa egenskaper som International accounting standards 

board (IASB) anser att redovisningen ska uppfylla för att vara användbar för intressenter är 

att informationen ska vara tillförlitlig och relevant.  

 

Syfte 

Studien syftar till att återge en bättre förståelse för expected loss models implikationer genom 

att undersöka redovisningsframställares syn på modellen och sedan utröna hur tillförlitlig och 

relevant metoden kommer att vara.  

 

Frågeställning 

 

 Hur tillförlitlig och relevant kan expected loss model förväntas vara? 

 Bör uppskattningen vara av konservativ karaktär för att säkerställa en hög 

tillförlitlighet och relevans? 

 

Under intervjun skulle vi vilja behandla följande faktorer: 

 Klassificering av tillgångar inom expected loss model 

o De tre hinkarna (indelning pga kreditvärdering) 

o Kostnad  

o Arbetsinsats 

 Uppskattningsförfarande 

o Antaganden - information som uträkningen baseras på (dåtida, nutida och framtida 

händelser) 

o Konjunktursbedömning 

o Osäkerhet i uppskattningen 

o Flexibilitet med diskonterat eller odiskonterat värde 

o Subjektivitet i uträkningen 

o Manipulation 

o Konservatism 

o Pro- och kontracyklicitet 

 Upplysning 

o Presentationskrav 

o Kvantitet 

o Kvalitet 
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10.2 Bilaga B – intervjufrågor 

 

Klassificering 
 

 Hinkindelning 

o Lämpligt förfarande med hinkindelning? 

o Problem och skillnader med den relativa kontra den absoluta metoden? 

 Kostnader 

o Tror ni att expected loss model kan innebära ökade kostnader? 

 Arbetsinsats 

o Hur stor arbetsinsats kommer modellen innebära? 

o En ökad arbetsinsats? 

 

Uppskattningsförfarande 
 

 Osäkerhet 

o Hur osäker kommer uppskattningen att vara? 

o Vilka antaganden kommer att göras? 

o Hur svårbedömd är konjunkturern? 

o Hur hög subjektivitet kan uppskattningen innebära? 

o Hur flexibel är uppskattningen? 

 Konservatism 

o Hur försiktiga kommer uppskattningarna att vara? 

o Hur högt verifierbarhetskrav kan uppskattningen ha? 

o Borde uppskattningen vara konservativ? 

 Pro- och kontracyklicitet 

o Går det att utföra kontracykliska uppskattningar? 

o Går det att komma förbi procykliska uppskattningar? 

 Earnings management 

o Tror ni att modellen ger upphov till ökad manipulation från företagsledningen? 

o Kan det vara ett verktyg för signalering? 

o Kan det vara ett verktyg för income smoothing? 

o Kan det ge ökad opportunism? 

 

Upplysningar 
 

 Kvantitet 

o Vilken omfattningen kommer att krävas för att upplysningarna ska vara 

användbara och begripliga? 

o Finns det en risk att det blir för mycket? 

 Kvalitet 

o Hur kvalitativa upplysningar går att utföra? 

o Hur flexibla kommer företagen få vara? 

o Går det att säkerställa en jämförbarhet? 

 

 

 


