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Sammanfattning 

För att värna om finansiell stabilitet utförs kontinuerligt bedömningar utav de risker och hot 

som återfinns mot det finansiella systemet, man granskar också det finansiella systemets 

motståndskraft emot dessa. För att förhindra att nya bankkriser uppstår införs med jämna 

mellanrum nya regleringar. Däribland skall en ny redovisningsmodell implementeras för 

redovisning utav kreditförluster – Expected loss model. Denna redovisningsmodell ger 

upphov till ett ökat inslag av bedömningar vid redovisning utav kreditförluster. Det blir 

därmed intressant att försöka förklara banktjänstemäns och revisorers uppfattningar angående 

subjektiva bedömningar och dess påverkan på en rättvisande bild vid redovisning utav 

kreditförluster.  

Genom att tillämpa en abduktiv ansats i studien har en växling mellan empirisk och teoretisk 

reflektion möjliggjorts vid skapande utav hypotesen. Med hjälp utav ett webbaserat 

frågformulär har man undersökt banktjänstemän och revisorers uppfattningar angående i 

vilken utsträckning subjektiva bedömningar leder till en rättvisande bild vid redovisning utav 

kreditförluster. Frågeformuläret tilldelades banktjänstemän som dagligen arbetar med 

förlustavsättningar och samtliga auktoriserade revisorer vilka är medlemmar i FAR. Empirin 

har sedan bearbetats statistiskt för att kunna testa den hypotes som tagits fram med bakgrund i 

studiens teoretiska referensram. 

Genom denna studie har man statistiskt kunnat säkerställa att det återfinns en skillnad i 

uppfattningar mellan banktjänstemän och revisorer angående hur subjektiva bedömningar 

speglar en rättvisande bild utav bankens kreditkvalitet. Man kan således i enlighet med 

studiens hypotes påvisa att banktjänstemän i större utsträckning anser att subjektiva 

bedömningar leder till en mer rättvisande bild utav bankens kreditkvalitet. Då bedömningar 

med stor sannolikhet förändras i samklang med rådande marknadsklimat och aktuella 

redovisningsstandarder anser man att studien fyller en kunskapslucka inom området. 

 

 

 

Nyckelord: Handlingsutrymme, subjektiva bedömningar, förlustavsättningar, Expected loss model. 
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Abstract 

To protect the financial stability, assessments of the risk and threats to the financial system 

are carried out continuously. Also, the financial system’s resilience against these risks and 

threats is reviewed. To prevent creation of new bank crisis new regulation are implemented 

continuously. Among these, a new accounting model is implemented for the accounting of 

credit losses - Expected loss model. This accounting model gives rise to an increase in the use 

of assessments in the accounting of credit losses.  This makes it interesting to try explaining 

bank office workers and auditors’ perceptions regarding subjective judgments and their 

impact on a true and fair view in accounting of credit losses. 

The application of an abductive view in the study made it possible to switch between 

empirical and theoretical reflections to be used in the creation of the hypothesis.  An 

investigation of bank office workers and auditors’ perceptions regarding the extent to which 

subjective judgments impacts a true and fair view in accounting of credit losses was carried 

out through a questionnaire. The questionnaire was handed to bankers who in their daily work 

are in contact with loss provision and to all certified public accountants that are members of 

FAR. The result was then statistically processed in order to test the hypotheses which have 

been created from the study’s theoretical framework.  

This study has statistically made it possible to show that there is a difference in perceptions 

between bank office workers and auditors’ regarding how subjective judgments reflect a true 

and fair value of the bank’s credit quality. Therefore it is possible in accordance with the 

study’s hypothesis to prove that bank office workers to a greater extent believe that subjective 

judgments lead to a more true and fair value in accounting for credit losses. Since assessments 

with high probability change in consistence with current market conditions and accounting 

standards, it is believed that the study fills a knowledge gap in the field.  

 

 

 

Keywords: Discretion, subjective judgment, loan loss provision, Expected loss model. 
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1. Inledning 

I detta kapitel presenteras studiens bakgrund. I problematiseringen redogörs för olika synpunkter och 

tidigare forskning inom ämnet som öppnar för en relevant kunskapslucka. Slutligen presenteras 

studiens frågeställning och syfte samt en redogörelse för studiens såväl inomvetenskapliga som 

utomvetenskapliga bidrag. 

1.1 Bakgrund 

 

Vi har tagit oss genom motgångar tidigare och varje gång har vi växt oss starkare. Så lät 

det den 10 september 2008 när Dick Fuld, vd för investmentbanken Lehman Brothers, 

svarade på hur banken skulle klara sina jättelika kreditförluster. Fem dagar senare var 

Lehman Brothers borta. En 158 år gammal institution gick till historien. Hålet banken 

lämnade efter sig på kapitalmarknaden var så stort att det var nära att resten av världens 

banksystem föll i det. Kreditgivningen tvärnitade. Räntorna sköt i höjden. Aktierna föll. 

Trots att centralbanker över hela världen paniksänkte styrräntorna och dränkte marknaden 

med likviditet spred sig krisen. Världsekonomin gick in i sin djupaste lågkonjunktur på 

80 år. Arbetslösheten skenade. Företag gick i konkurs. I Sverige rasade orderingången till 

industrin med 25 procent på några månader. Sedan kom räddningspaketen. Förtvivlade 

politiker gjorde vad de kunde för att rädda det stormen hade lämnat efter sig. Inom 

banksektorn, väl att märka. Inga räddningspaket gavs till företag i andra branscher. De 

fick klara sig själva. I allmänhetens ögon fick samhället betala för att bankirer skulle 

räddas från sin olycka, en olycka de själva hade skapat med sin spelmani (Riple, 2013, s. 

9-10). 

 

Den globala finanskris som utbröt under år 2008 uppstod genom kreditförluster på den 

amerikanska bolånemarknaden (Finansdepartementet, 2011). Bankirernas spelmani orsakade 

enorma kreditförluster som gav upphov till en allvarlig kris i det finansiella systemet. En kris i 

det finansiella systemet är något mycket allvarligt och innebär att ekonomin krymper, företag 

går i konkurs och människor blir arbetslösa. Hushåll och företag tvingas se sina tillgångar så 

som fastigheter och aktiefonder förlora kraftigt i värde samtidigt som statens finanser drastiskt 

försämras (Sveriges Riksbank, 2013 a). 
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Vid en finansiell kris är den ekonomiska återhämtningen lång och det är inte säkert att 

förlusterna kan ersättas. Det är därför mycket viktigt att minimera de samhällsekonomiska 

kostnaderna och värna om finansiell stabilitet. Riksbanken har valt att definiera finansiell 

stabilitet som det tillstånd då det finansiella systemet kan upprätthålla sina grundläggande 

funktioner och dessutom ha motståndskraft mot störningar som hotar dessa (Sveriges 

Riksbank, 2013 a). 

 

För att förhindra att nya bankkriser uppstår har många nya regleringar införts. Bland annat har 

åtgärder genomförts för att begränsa risktagandet inom banksektorn genom bestämmelser om 

auktorisation att bedriva verksamhet, kapitalbuffertar samt tillsyn av kreditinstitut och 

värdepappersföretag (Finansdepartementet, 2014). 

 

Stabilitetsprogram och nya regleringarna har tagits fram och symboliserar bankernas stora 

betydelse i samhället. Bankerna kan sägas utgöra motorn i det finansiella systemet. Bankerna 

har en stor och betydande roll för tillväxt i ekonomin men också för att öka människornas 

välfärd (Svenska Bankföreningen, 2013 a).  

 

För att värna om finansiell stabilitet utförs idag kontinuerliga bedömningar utav de risker och 

hot som återfinns mot det finansiella systemet, man granskar också det finansiella systemets 

motståndskraft emot dessa. Vid behov lämnas rekommendationer om åtgärder för att hantera 

identifierbara risker mot det finansiella systemet. Dessa åtgärder kan ske genom förnyande 

och ersättande utav befintliga redovisningsstandarder men också genom implementering utav 

nya redovisningsstandarder (Sveriges Riksbank, 2013 b).  

  



   Gustafson & Möller  
 

11 
 

1.2 Problematisering 

Klomph och de Haan (2011) menar att genom finansiella kriser uppdagas behovet av 

finansiell reglering och tillsyn. Den finansiella krisen 2008 ledde främst till ett ökat fokus på 

bankernas redovisning och att denna ger en rättvisande bild utav bankens tillgångar (Gebhardt 

& Novotny-Farkas, 2011; Laux & Leuz, 2009; Magnan & Markarian, 2011). Detta fokus på 

bankernas redovisning beror till stor del på att banker jämförelsevis bolag i andra branscher 

har en relativt stor andel finansiella tillgångar (Duh, Hsu, & Alves, 2012). Kreditförluster är 

ett exempel på en viktig post i bankernas finansiella redovisning och har stor påverkan på 

tillgångarnas värde  (O'Hanlon, 2013). Många menar att kreditförluster har så stor betydelse i 

bankernas balansräkning att de bör regleras inom den ram och övergripande regelverk som 

styr bankernas kapital (Laeven & Majnoni, 2003). 

 

International Accounting Standards Board (IASB) har identifierat att den under finanskrisen 

tillämpade redovisningsmodellen Incurred loss model fördröjde redovisningen av 

kreditförluster (O'Hanlon. 2013; Gebhardt & Novotny-Farkas, 2011). Modellen lyckades inte 

heller avspegla de kreditförluster som förväntades uppstå längre fram (IASB, 2013 a). Det har 

i ett antal studier bevisats att banker vid tillämpande av denna modell gör förlustavsättningar 

allt för sent samt att avsättningarna är för små i högkonjunktur vilket bankerna måste 

kompensera i lågkonjunktur (Laeven & Majnoni, 2003; Gebhardt & Novotny-Farkas, 2011; 

Wall & Koch, 2000). Detta beror till stor del på att objektiva belägg enligt modellen måste 

föreligga för att en förlustavsättning ska redovisas (Laeven & Majnoni, 2003; O’Hanlon, 

2013; Gebhardt & Novotny-Farkas, 2011). O’Hanlon (2013)  menar att det förekommit stark 

kritik riktad mot modellen för att objektiva belägg måste föreligga. Kritiken har kommit ifrån 

flera aktörer så som banker, revisionsbyråer och myndigheter. Aktörerna instämmer i IASB:s 

uppmärksammande och menar att modellen inte identifierar kreditriskerna i tid (O’Hanlon, 

2013; Gebhardt & Novotny-Farkas, 2011). 

 

Att avsättningarna var begränsade i sin omfattning och redovisades allt för sent har gjort att 

IASB tagit fram ett förslag på implementering utav en modell för bättre framförhållning och 

därmed tidigare samt tillräckligt stora förlustavsättningar. Redovisningsmodellen benämns 

Expected loss model och är tänkt att implementeras år 2015 (IASB, 2013 a). De aktörer som 

kommer att beröras utav denna redovisningsmodell välkomnar förslaget och anser det mycket 

lämpligt att introducera en mer framåtblickande modell för redovisning av kreditförluster 

(O'Hanlon, 2013). Vid tillämpande av den nya redovisningsmodellen skall förlustavsättningar 
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inte endast göras då objektiva belägg föreligger utan ett mer framåtblickande perspektiv 

kommer tillämpas (IASB, 2013 b). Detta framåtblickande perspektiv leder till ett ökat inslag 

av bedömningar då förlustavsättningar redovisas med tillämpande av framtida spekulationer 

(Gebhardt & Novotny-Farkas, 2011). De ökade bedömningarna och det handlingsutrymme 

som detta innebär har givit upphov till starka åsikter vad gäller den nya redovisningsmodellen 

(O'Hanlon, 2013). 

 

Bankernas tillsynskommitté Basel menar att marknaden är i behov av en ny lösning vad gäller 

avsättning, redovisning och värdering av kreditförluster (Basel Committee on Banking 

Supervision, 2012). Kommittén ger Expected loss model sitt stöd men poängterar samtidigt att 

marknadsaktörernas olika intressen står i konflikt vilket beror på det handlingsutrymme och 

de bedömningar som återfinns inom redovisningsmodellen. Man är därmed inte fullt tillfreds 

med den föreslagna modellen men tycker samtidigt att man skall arbeta vidare med att ta fram 

en ny hållbar redovisningsstandard (ibid.). Gebhardt & Novotny-Farkas (2011) menar att 

genom ett fokus på finansiell stabilitet föredrar tillsynsmyndigheter såsom Basel en 

framåtblickande modell som möjliggör avsättningar för samtliga förväntade kreditförluster. 

Detta ger upphov till en problematik som innebär fler bedömningar och ett större 

handlingsutrymme för de olika marknadsaktörerna (O’Hanlon, 2013; Novotny-Farkas, 2011). 

 

Svenska Bankföreningen (2013 b) poängterar vikten av att kreditförluster kan beräknas och 

redovisas tidigare under kreditens löptid och att det därför finns ett behov av en ny 

redovisningsmodell. Detta i enlighet med flera andra aktörers syn som föredrar en mer 

framåtblickande modell för avsättningar utav kreditförluster (O'Hanlon, 2013; Gebhardt & 

Novotny-Farkas, 2011). 

 

FAR (2013) skriver i ett remissvar att man är positiva till den nya modellen och att den 

speglar förändringen i kreditkvalité på ett bra sätt. Organisationen menar att den föreslagna 

modellen möjliggör en balans och spegling av den finansiella rapporteringen och de 

underliggande transaktionerna. FAR menar samtidigt att vissa områden behöver utvecklas och 

förbättras (ibid.). Redovisningsmodellen saknar riktlinjer när det gäller de bedömningar som 

ska göras. Dessa klargöranden är nödvändiga för att göra modellen mer överskådlig och 

praktiskt tillämplig (ibid.). 
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De fyra stora revisionsbyråerna är homogena i sin åsikt att marknaderna är i behov av en ny 

redovisningsmodell för redovisning av kreditförluster. Man inställer sig överlag positiv till 

den föreslagna modellen (Deloitte 2013, Ernst & Young 2013, KPMG 2013 och PWC, 2013). 

I remissvaren har dock åsikter identifierats angående att den nya modellen kan vara för 

komplicerad och leda till bedömningar som försvårar jämförbarheten i redovisningen. Deloitte 

(2013) skriver i sitt remissvar att dessa bedömningar kan göra att banker avsätter olika mycket 

kapital. Detta då bankerna tillämpar olika utgångspunkter för de bedömningar som skall 

göras. Orsaken till att bankerna riskerar att göra olika stora förlustavsättningar beror på att 

redovisningsmodellen lämnar ett handlinsutrymme i utgångspunkterna för bedömningar som 

öppnar för ett egenintresse (ibid.). Det är tydligt att kommande redovisningsmodell öppnar för 

ett ökat handlingsutrymme hos såväl banktjänstemän som revisorer vilka reviderar bankernas 

finansiella tillgångar (O'Hanlon, 2013; Gebhardt & Novotny-Farkas, 2011).  

 

Kommande redovisningsmodell ger således upphov till ett ökat inslag av bedömningar vilket 

sedermera leder till ett ökat handlingsutrymme vid förlustavsättningar (Gebhardt & Novotny-

Farkas, 2011). Detta då bankerna ska ta fram egna definitioner och kriterier att tillämpa vid de 

bedömningar som införandet av modellen leder till. Den process som sker då bankerna skall ta 

fram egna definitioner och kriterier för värdering öppnar för subjektiva bedömningar hos 

såväl banktjänstemän som revisorer (Liu & Jiang, 2012). Enligt Perry och Nölke (2006) 

bygger värderingar på subjektiva bedömningar angående framtida händelser vilka också 

präglas av osäkerhet. Det blir således aktuellt att identifiera de kritiska bedömningssvårigheter 

som införandet av Expected loss model ger upphov till. Ett led i detta är att genomföra en 

analys utav banktjänstemän och revisorers uppfattningar angående hur dessa leder till en 

rättvisande bild. Slovic (1999) menar att individers olika bakgrund som exempelvis yrke gör 

att de också har olika uppfattningar i beslutsfattande. Dessa uppfattningar gör att olika 

individers beslut varierar inom det handlinsutrymme som ges (Mellers, Schwartz, & Cooke, 

1998). Vad som framgår är således att ett ökat handlingsutrymmet i de bedömningar som 

skall genomföras öppnar för ett egenintresse utifrån individens bakgrund (Healy & Wahlen, 

1999; Magnan & Markarian, 2011).  

 

Laeven och Majnoni (2003) menar vidare att bankernas kapitalreglering är ett ämne som 

debatteras mycket men att man inte sällan ignorerar bankernas redovisning av kreditförluster.  

Det finns många som hävdar att det finns för få studier inom området (Laeven & Majnoni, 

2003; Duh m.fl., 2012). Många anser också att det finns flera studier utav konsekvenserna 



   Gustafson & Möller  
 

14 
 

ifrån redovisningsstandarden International Financial Reporting Standards (IFRS) i icke-

finansiella branscher men att de finansiella branscherna inte erhållit samma uppmärksamhet 

(Duh m.fl., 2012; Gebhardt & Novotny-Farkas, 2011; Barth, Landsman, & Lang, 2007). Efter 

den tidigare påtalade finanskris har redovisning utav kreditförluster fått betydande 

uppmärksamhet från bankreglerare och normgivare (Gebhardt & Novotny-Farkas, 2011).  

 

Ovanstående resonemang inger en uppfattning utav att det återfinns en kunskapslucka som 

därmed öppnar för en studie angående subjektiva bedömningar vid förlustavsättningar. 

Studien skall analysera och beskriva uppfattningar angående subjektiva bedömningar vid 

beslutsfattande och redovisning utav kreditförluster. Aktörernas uppfattningar angående det 

handlingsutrymme som finns och hur detta används som en underliggande faktor för hur 

bankernas redovisning bör vara en produkt utav en rättvisande bild.  

1.3 Forskningsfråga och problemformulering 

Vad förklarar banktjänstemän och revisorers uppfattningar angående subjektiva bedömningar 

och dess påverkan på en rättvisande bild vid redovisning av kreditförluster? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att förklara banktjänstemän och revisorers uppfattningar vad gäller 

subjektiva bedömningars påverkan på en rättvisande bild vid redovisning utav kreditförluster. 

1.5 Det inomvetenskapliga bidraget 

Det återfinns idag inget stort utbud utav tidigare forskning inom området. Det vetenskapliga 

utbudet reduceras med hänseende till den nya standard som föreslås vilken ger ökat inslag av 

bedömningar, varvid detta är ett mycket aktuellt ämne. Tidigare studier har utförts med andra 

synvinklar samt äldre lagstiftning och standarder. Denna studie kommer beröra 

banktjänstemän och revisorers uppfattningar utav subjektiva bedömningar vid redovisning av 

kreditförluster. Då bedömningar med stor sannolikhet förändras i samklang med rådande 

marknadsklimat och aktuella standarder fyller studien en kunskapslucka inom området. 
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1.6 Det utomvetenskapliga bidraget 

Med det inledande resonemanget hoppas man bjuda in till en introduktion utav den 

problematik som snart aktualiseras. Problematiken uppstår genom de olika uppfattningar 

aktörer har angående de subjektiva bedömningar som införandet av den nya 

redovisningsmodellen ger upphov till. Studien åsyftar undersöka uppfattningar som finns 

inom det berörda ämnet. Denna studie skall således inge en förståelse och förklara den 

företagsekonomiska praktiken i syfte att förbättra denna. Studien strävar efter att bidra med en 

spegling utav verkligheten utifrån dess förutbestämda perspektiv. 

1.7 Studiens avgränsningar  

Studiens syfte är att förklara banktjänstemän och revisorers uppfattningar angående subjektiva 

bedömningar och dess påverkan på en rättvisande bild vid redovisning utav kreditförluster. 

Studien ska således inte beröra gruppernas uppfattningar vad gäller bedömningar vid andra 

tillfällen än just vid förlustavsättningar. Studien kommer heller inte att ämna förklara samtliga 

banktjänstemäns uppfattningar om bedömningar utan endast de som i sitt dagliga arbete 

arbetar med redovisning utav kreditförluster. Detta då respondentgruppen anses mest lämpad 

att delta i studien. En generalisering utav samtliga banktjänstemäns uppfattningar angående 

bedömningar kan därför inte göras. Man är väl medveten om att ett fenomen kan undersökas 

utifrån flera perspektiv och att detta endast är ett perspektiv utav studiens underliggande 

problematisering.  
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2. Vetenskaplig metod 

I följande kapitel presenteras och argumenteras för studiens metodval som är en produkt utav 

studiens problemformulering. Det redogörs för studiens forskningsfilosofi, forskningsstrategi, 

forskningsmetod, teoretiskt perspektiv samt tillvägagångssätt.   

2.1 Forskningsfilosofi 

Epistemologin i denna studie bygger på en positivistisk forskningsfilosofi. Positivistiska 

infallsvinklar är baserade på antagandet om en verklighet och förklaringar som speglar denna 

universella verklighet (Denscombe, 2012). Studien syftar till att beskriva och analysera 

banktjänstemän och revisorers uppfattningar utav bedömningar och betydande aspekter vid 

redovisning utav kreditförluster. Detta ger en möjlighet att på ett analytiskt och beskrivande 

sätt spegla de uppfattningar angående bedömningar som föreligger. Positivism baseras på att 

det i den sociala världen återfinns mönster och regelmässigheter samt orsaker och följder 

(Denscombe, 2012). Mary Manjikian (2013) menar att positivismen eftersträvar att producera 

en neutral, tydlig, värderingsfri analys utav den sociala världen. Den beskrivande analys som 

utförts baseras på den empiriska förankring som eftersträvar att på ett tillförlitligt sätt samla in 

information angående banktjänstemän och revisorers uppfattningar angående bedömningar 

som förekommer. Det innebär att en neutral och tydlig analys utav den sociala värden blir 

tillämplig. Det återkommande syftet med denna studie är således att genom samhällsforskning 

förklara banktjänstemän och revisorers uppfattningar angående bedömningar som återfinns 

vid redovisningen utav kreditförluster. Detta har på ett objektivt sätt testats genom ett 

frågeformulär som analyserats med statistiska metoder. Man är väl medveten om att studiens 

tillförlitlighet påverkas utav forsningsfilosofi och teoretiskt angreppssätt men att rollen som 

oberoende i analysen är minst lika viktigt för en opåverkad bild utav empirin. 

2.2 Forskningsstrategi 

Vad gäller studiens vetenskapliga forskningsansats tillämpas en abduktiv ansats. Deegan och 

Unerman (2011) menar att en induktiv ansats baseras endast på empiriska observationer. Det 

finns de som påstår att en rent induktiv ansats är ohållbar då det är svårt att tänka sig att en 

tolkning sker helt utan teoretisk förförståelse (Alvehus, 2013). Den induktiva ansatsen är 

beroende utav hur man som forskare tar emot och bearbetar information genom 

kategorisering, sannolikhetsbedömningar, analogiskt resonemang och beslutsfattande (Hayes, 
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Heit, & Swendsen, 2010). Motsvarigheten är en deduktiv ansats som baseras på vad som bör 

förekomma baserat på tidigare forskning (Deegan & Unerman, 2011). Alvehus (2013) menar 

att det är svårt att hävda att denna tolkning görs av forskaren med ett oberoende synsätt då det 

är svårt att bedöma om det är forskningsfrågans hypotes eller forskarens kapacitet att förklara 

som är det avgörande. För att ett deduktivt resonemang skall vara berättigande måste man 

först kunna säkerställa att slutsatsen kan produceras utifrån frågeställningens förutbestämda 

ramar (Jago, 2012). En lösning på den identifierade problematiken är att tillämpa en abduktiv 

ansats som innebär en växling mellan empirisk och teoretisk reflektion (Alvehus, 2013). Detta 

ger en möjlighet att kunna arbeta med teorin för att sedan återvända till empirin och se hur 

denna speglar det teoretiska sammanhanget. Det kan också föranleda att man finner nya 

aspekter i empirin som sedan kan leda till en utvecklad teori och därmed en ökad förståelse 

för betydelsen utav det empiriska materialet. Med en abduktiv ansats ges möjligheten att se 

empirin och teorin som två dimensioner i förbindelse till varandra som under tidens gång kan 

förändras (ibid.). 

2.3 Forskningsmetod 

Man har i denna studie valt att genomföra en kvantitativ- studie som har inslag av kvalitativ 

undersökning. Studien inleds med en kvalitativ undersökning genom en pilotintervju som 

genomförts för att höja kvalité och tillförlitlighet på den kvantitativa metod vilken kommer 

bestå utav ett frågeformulär till banktjänstemän och revisorer. Tanken bakom den kvalitativa 

undersökningen är att erhålla en förståelse för om eller vilka av de aspekter som framkommit i 

den teoretiska referensramen som är relevanta att undersöka i den senare kvantitativa 

undersökningen. Förhoppningen är att detta leder till en högre kvalitet på resultatet. Den 

kvalitativa undersökningen genomfördes fördelaktigt genom en pilotintervju som sedan ligger 

till grund för det kvantitativa frågeformuläret. Bryman (2006) ger stöd åt denna tillämpning. 

Genom att kombinera kvantitativ- med kvalitativ forskning ges med stor sannolikhet en större 

tillförlitlighet och därmed ett högre värde av studiens utfall (ibid.).  

2.4 Teoretiskt perspektiv 

En teori kan definieras som en uppsättning av hypotetiska principer som har ett samband med 

varandra vilket utgör utgångspunkten för vad som kommer ske i en viss situation (Deegan & 

Unerman, 2011). En teori är inte en beskrivning utav tidigare observationer utan snarare ett 

logiskt resonemang utifrån vilket man sedan bygger upp hypoteser angående uppfattningar 

eller vad som bör förekomma i olika situationer (ibid.) Med denna vetskap kommer i denna 
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studie främst Agentteorin, Positiv redovisningsteori (PAT) samt Legitimitetsteorin att 

tillämpas. Genom att tillämpa dessa teorier vill man förklara uppfattningar angående 

bedömningar utav kreditförluster. Agentteorin används utifrån möjligheten att applicera ett 

egenintresse hos respondentgrupperna. PAT utifrån dess syfte att förklara och förutse ett 

fenomen vilket i denna studie är olika uppfattningar om bedömningar i redovisningsval. 

Legitimitetsteorin blir användbar då redovisningen utav kreditförluster till stor del innebär hur 

man blir uppfattad som verksam inom de regleringar som återfinns. Teorierna kommer inte 

användas som tre olika sätt att förklara empirin utan de ska istället användas tillsammans för 

att få en bättre förståelse för utfallet. Deegan och Unerman (2011) stärker detta resonemang 

genom att hävda att teorier inte ska användas isolerat eller var för sig då de inte förmår att ge 

en fullständig förklaring på ett fenomen. Istället bör de tillämpas gemensamt för att erhålla en 

så bra förståelse som möjligt för empirin (ibid.). Eventuella olikheter mellan banktjänstemän 

och revisorers uppfattningar kan inte endast förklaras utifrån en teori utan att dessa bör 

förklaras utifrån flera faktorer som kan påverka deras uppfattningar. Man är medveten om att 

även andra teorier kan vara användbara för att förklara ämnet utifrån andra perspektiv. För att 

exemplifiera detta kan nämnas March (1996) olika teorier angående risktagande och hur 

individer reagerar vid situationer utifrån dess unika erfarenheter och andra faktorer. 

Avslutningsvis bör poängteras att problemformuleringen anses återspeglas väl utav valda 

teorier. 

2.5Tillvägagångssätt 
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3. Institutionalia 

I följande kapitel redogörs för nuvarande och kommande regelverk samt dess respektive 

redovisningsmodeller vid avsättning för kreditförluster. Man skall också behandla de 

bedömningssvårigheter som den nya redovisningsmodellen ger upphov till. Kapitlet är en 

beskrivning utav de två modellerna och är ett avstamp från studiens övriga delar. Man 

åsyftar således att göra en skillnad på praktik och teori för att i denna del beskriva den 

praktiska tillämpningen. Teorianknytningen behandlas sedan i den teoretiska referensramen.  

Den redovisningsstandard som idag är tillämplig för finansiella instrument, dess identifiering 

och uppskattning är IAS 39 (IASB, 2013 a). IAS 39 tillämpar en Incurred loss model vid 

redovisning utav kreditförluster. Modellen har kritiserats för att identifiera kreditförluster allt 

för sent, vilket har givit upphov till att förändra den tillämpliga redovisningsstandarden 

(IASB, 2013 a). IASB (2013 b) har tagit fram ett förslag på en ny modell för redovisning utav 

befarade kreditförluster som benämns Expected loss model. Denna modell samt nuvarande 

innehåll i IAS 39 skall omarbetas och förnyas för att ersätta IAS 39 och sedan införas i IFRS 

9 (IASB, 2013 b). Inom IFRS 9 definieras förväntade kreditförluster som uppskattning av 

nuvärdet av samtliga perioder med lägre inkomst över den återstående livslängden för den 

finansiella tillgången (IASB, 2013 b).  

3.1 Incurred loss model 

Avsikten med IAS 39 var vid införandet att etablera tydliga principer för upptäckande och 

värdering av finansiella tillgångar, finansiella skulder samt avtal att förvärva och avyttra 

finansiella poster (IASB, 2011). Syftet i förhållande till den föregående 

redovisningsstandarden var att minska antalet bedömningar och omfattningen utav det 

handlingsutrymme som tidigare fanns (Gebhardt & Novotny-Farkas, 2011).  Standarden blev 

legalt bindande för europeiska börsnoterade bolag 1 januari 2005  (Europeiska Unionen, 

2004). Standarden är användbar för både finansiella och icke – finansiella bolag.  IAS 39 

infördes för att öka användningen utav redovisning till verkligt värde vid finansiell 

rapportering. Detta i tron att ge en mer rättvisande bild utav värdet på bolagets finansiella 

tillgångar jämförelsevis att man tillämpar anskaffningsvärdet eller upplupet anskaffningsvärde 

(Duh m.fl., 2012; Perry & Nölke, 2006).  
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Inom IAS 39 återfinns redovisningsmodellen Incurred loss model vid redovisning utav 

kreditförluster. Vid tillämpande av denna modell skall bolaget vid varje rapporteringsperiods 

slut bedöma om det återfinns objektiva belägg att en finansiell tillgång eller grupp av 

finansiella tillgångar ska skrivas ned (IASB, 2011). Modellen innebär att en förlustavsättning 

av en finansiell tillgång eller grupp av finansiella tillgångar endast skall ske om det finns 

belägg för en förlustavsättning till följd av att en eller flera händelser inträffat efter senaste 

redovisning av tillgången (ibid.). Händelsen eller händelserna som inträffat skall finnas som 

bevis för att en förlust har inträffat (O'Hanlon, 2013). Händelserna skall således ses som en 

förlust samt påverka framtida uppskattade kassaflödena för den finansiella tillgången eller 

grupp av finansiella tillgångar (IASB, 2011) 

Det är inte vid redovisningstillfället alltid möjligt att identifiera en enskild händelse som 

orsakat avsättningsbehovet utan det kan vara flera händelser som ligger till grund för denna 

avsättning. Förluster som väntas till följd av uteblivna framtida intäkter, oavsett hur troligt det 

än är att dessa inte infaller skall inte redovisas. Det måste således finnas objektiva belägg för 

att en finansiell tillgång eller grupp av finansiella tillgångar skall skrivas ned (Gebhardt & 

Novotny-Farkas, 2011). Ett objektivt belägg är att låntagaren med stor sannolikhet kommer 

krävas i konkurs eller vara i behov av finansiell rekonstruktion (IASB, 2011). Det kan också 

föreligga ekonomiska svårigheter där det återfinns observerbara uppgifter som visar att det 

finns en ”mätbar” minskning av de uppskattade framtida kassaflödena. Dessa objektiva 

belägg är att betydande finansiella svårigheter hos gäldenären skall föreligga, det innebär ett 

avtalsbrott genom uteblivna eller försenade betalningar av räntor och/eller kapitalbelopp. De 

ekonomiska svårigheterna skall ha gett upphov till negativa förändringar i betalningsstatus 

(ibid.). 

Vid vissa omständigheter kan de observerbara uppgifter som krävs för att uppskatta beloppet 

på en avsättning vara begränsade eller ej relevanta. Vid dessa omständigheter måste bolaget 

använda sig utav tidigare erfarenheter och sitt omdöme för att uppskatta beloppet på en 

eventuell avsättning. Här uppstår alltså behov utav en bedömning vilket är ovanligt inom 

Incurred loss model (IASB, 2011). Tidigare förluster skall på frekvent basis justeras för nya 

observerbara uppgifter om förhållandena förbättrats. Detta för att återspegla de aktuella 

förutsättningar vilka inte var underliggande vid senaste bedömningen. Uppskattningar som 

bygger på förändringar i framtida kassaflöden skall vara återspeglande och konsekventa. Den 

metod bolaget tillämpar för att uppskatta framtida kassaflöden skall kontinuerligt omprövas 
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för att minska eventuella skillnader mellan de förlustavsättningar som skett och faktiska 

förluster (ibid.).    

3.2 Expected loss model 

I mars år 2013 presenterade IASB Expected loss model för identifiering och uppskattning utav 

finansiella tillgångar (IASB, 2013 b). Utav många ansågs modellen vara -”A step change in 

accounting for impairments” (KPMG, 2013). Modellens syfte är att ta itu med den befintliga 

redovisningsmodellens svagheter som uttrycktes ”too little, too late” (Laeven & Majnoni, 

2003). Detta innebär att nuvarande modell redovisar kreditförluster allt för sent och ofta i en 

begränsad omfattning (Gebhardt & Novotny-Farkas, 2011). Den nya modellen ska således 

leda till att bolag vid ett tidigare skede beaktar varningsfaktorer som ger upphov till 

avsättningar för kreditförluster. Dessa skall täcka såväl den redan konstaterade förlusten men 

också förluster som förväntas uppstå i framtiden (O'Hanlon, 2013). Då man skall beakta de 

förluster som förväntas uppstå i framtiden leder detta till ett ökat inslag av bedömningar. Den 

nya modellen kommer ha störst inverkan på banker och andra finansiella institut (IASB, 2013 

b).  

Syftet med Expected loss model är att intressenterna skall erhålla finansiell information som 

ger en mer tillförlitlig bild utav bolagets nuvarande och befarade kreditförluster. Detta 

möjliggörs genom identifiering och redovisning utav kreditförluster innan de i praktiken 

uppstår (IASB, 2013 a). IASB menar att modellen bidrar med en mer rättvisande bild då 

bolagets balansräkning inte bara belastas med inträffade kreditförluster utan även förväntade 

kreditförluster  (IASB, 2013 b).  

De bolag som utför affärer med finansiella instrument eller innehar finansiella tillgångar i sina 

balansräkningar kommer bli påverkade utav den nya modellen. Syftet med modellen är att den 

finansiella informationen ska bli mer tillförlitlig och spegla bolagets låneportföljs 

kreditkvalitet på ett bättre sätt.  Tillförlitligheten uppstår då bolagen utöver historiska och 

aktuella förhållanden även beaktar framtida förhållanden. Detta leder till att den information 

bolagen ska ta hänsyn till vid kreditrisker ökar i mängd och leder till ett behov av 

bedömningar (IASB, 2013 a). Bedömningen ska ta hänsyn till hur kreditkvaliteten förändrats 

sedan ingående av kreditavtalet. Har en väsentlig ökning utav kreditrisken identifierats ska en 

avsättning för kreditförluster göras trots att inget objektivt belägg för kreditförlust identifierats 

(ibid.). Det innebär att det inte längre nödvändigtvis måste inträffa ett objektivt belägg innan 

en förlustavsättning i praktiken redovisas (KPMG, 2013). Detta innebär att avsättningarna 
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inte längre endast avspeglar de kreditförluster som uppstått utan också de som förväntas 

uppstå i framtiden (ibid.).  

Redovisningsmodellen gör det möjligt att byta beräkning för kreditförluster under olika 

perioder. Detta innebär att i tillgångar där det inte skett en väsentlig ökning av kreditrisk 

sedan den senaste redovisningen eller där kreditrisken på balansdagen är låg skall avsättning 

göras endast för de kreditförluster som förväntas uppkomma under de kommande tolv 

månaderna (Ericsson & Torgander, 2013). IASB (2013 b) definierar uppskattningen utav de 

kommande tolv månadernas kreditförluster som de kreditförluster som väntas uppstå på grund 

utav fallissemang på de finansiella instrument som kan inträffa inom tolv månader efter 

utgången av rapportperioden. För de tillgångar där det skett en väsentlig ökning av kreditrisk 

sedan den ursprungliga redovisningen och kreditrisken inte längre kan anses vara låg skall 

avsättning göras för de kreditförluster som förväntas uppkomma under tillgångens hela 

återstående förväntade löptid (ibid.).  

Syftet med införandet utav Expected loss model är därmed att på ett tydligare sätt avspegla 

kreditsituationen vid de tillfällen då bankernas låneportfölj har fått en väsentligt sämre 

kreditkvalitet. Kreditrisken är hjärtat i bankernas verksamhet vilket innebär att modellen 

kommer få långtgående konsekvenser inom banksektorn (KPMG, 2013). Detta innebär att 

nyckeltal förväntas bli mer volatila för banker då förlustavsättningar baseras på samtliga 

finansiella tillgångar och inte endast de tillgångar där kreditförluster uppstått (O'Hanlon, 

2013). Volatiliteten kommer att påverkas utav olika insatsfaktorer som är föremål för 

förändring så som kreditbetyg och prognoser men också bland annat då man skall förändra 

uppskattningsmetod från tolv månader till hela den förväntade löptiden (IASB, 2013 a).  

3.3 En ny era inom förlustavsättningar 

Nuvarande redovisningsmodell har som bekant inte sällan kritiserats för att redovisa 

kreditförluster i ett allt för sent skede. Detta beror på att man genom nuvarande regelverk 

skall invänta ett objektivt belägg för att en avsättning skall ske. Så var även fallet vid tidigare 

finanskris, trots att kreditförluster förväntades och identifierades så gjordes inga avsättningar 

(IASB, 2013 a). Kommande regelverk bygger på att en avsättning skall göras baserat på 

bedömningar av förväntade kreditförluster. Detta till skillnad från idag då avsättning sker efter 

inträffade kreditförluster vilket innebär att objektiva belägg föreligger (Ericsson & Torgander, 

2013). Kommande redovisningsmodell kräver en bedömning om de finansiella instrumentens 



   Gustafson & Möller  
 

24 
 

kreditkvalitet markant försämrats eller ej. Detta gör att modellen på ett bättre vis än nuvarande 

modell ska erbjuda ett tillförlitligt sätt att uppskatta förväntade kreditförluster (IASB, 2013 a).   

Vid tillämpande av nuvarande redovisningsmodell skall avsättning ske i slutet av varje 

rapportperiod vid avvikande ifrån verkligt värde. Kommande modell är snarare baserad på de 

kassaflöden som bolaget bedömer erhålla i framtiden (IASB, 2013 a).  Det betyder att 

bedömningarna kan bli fler, större och mer komplexa med kommande regelverk jämförelsevis 

de som är tillämpliga idag (KPMG, 2013). Vid nuvarande regelverk skall bedömning av 

framtida kassaflöde ske först då ett objektivt belägg föreligger för avsättning för 

kreditförluster (IASB, 2011). Då det finns starka objektiva belägg är troligtvis gäldenären 

redan i en svår ekonomisk situation vilket gör att analysen utav framtida kassaflöden är 

inriktad på det belopp som kan återvinnas ifrån gäldenärens samtliga tillgångar.  Vid 

redovisning med tillämpande av kommande modell sker avsättningar i ett tidigare skede då 

gäldenärens ekonomiska situation troligtvis inte är lika svag vilket ökar möjligheterna att 

återvinna sin fodring genom gäldenärens tillgångar (KPMG, 2013). Detta innebär att man 

troligtvis med kommande redovisningsmodell också behöver uppskatta fordringar på medel- 

och lång sikt. Uppskattningarna innehåller alltså antaganden om förändringar i de ekonomiska 

förhållanden relativt långt fram i tiden, vilket gör att bedömningen försvåras (ibid.). Genom 

dessa ökade bedömningar är förhoppningen att kommande redovisningsmodell ska kunna 

spegla kreditportföljens förändring i kvalité på ett bättre sätt än den nuvarande 

redovisningsmodellen (IASB, 2013 a). 

För att kommande modell på ett bättre sätt skall spegla förändringen av kreditkvalité krävs 

således fler bedömningar i redovisningen. Dessa bedömningar är en utmaning vid redovisning 

då de skall granskas och förstås av revisor, bli förstådd av bolagets intressenter där dessutom 

tillsynsmyndigheter inkluderas (KPMG, 2013). Modellen skall leda till en mer rättvisande 

bild utav bolagets finansiella situation som öppnar för att fler relevanta upplysningar skall ges 

för att intressenterna skall förstå bolagets exponering av kreditrisk och hur dessa kritiska 

bedömningar gjorts vid upprättande utav redovisningen (IASB, 2013 a). Bedömningar sker 

främst när man skall göra uppskattningar utav förväntade kreditförluster och vid det tillfälle 

då det föreligger en signifikant ökning utav kreditrisk efter den första redovisningen. 

(Ericsson & Torgander, 2013).  

Uppskattningar och bedömningar är snarare en konst än en vetenskap och vad gäller 

förlustavsättningar är detta inget undantag. I den nya redovisningsmodellen behöver 
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komplexa bedömningar om huruvida krediter kommer att återbetalas göras. Om dessa krediter 

inte förväntas återbetalas fullt ut skall en bedömning ske utav hur mycket som kommer 

återvinnas och när detta sker (Ericsson & Torgander, 2013).  

Framförallt krävs det bedömningar utav förväntad återstående löptid. Detta då inte bara 

kommande 12 månaders förväntade förluster blir aktuella utan även efterföljande perioders. 

Denna bedömning ska göras när det föreligger en signifikant ökning av kreditrisk och när 

kreditrisken inte längre kan anses vara låg (ibid.). Nedan skall redogöras för fyra kritiska 

bedömningar som kommande redovisningsmodell ger upphov till.  

3.3.1 Bedömning av återstående förväntad löptid 

Det krävs bedömning utav kreditens förväntad återstående löptid då inte bara kommande 12 

månaders förväntade förluster blir aktuella utan även efterföljande perioders. Den återstående 

förväntade löptiden för en finansiell tillgång baseras oftast på kontraktets löptid men kan 

variera beroende på utfallet av återbetalningar (KPMG, 2013). Det är svårt om inte omöjligt 

att bedöma återstående löptid för en kredit. Detta då löptiden baseras på framtida 

betalningsflöden. Den förväntade risken för fallissemang blir således mindre då återstående 

löptid av lånet reduceras över tid. IASB har tagit fram data för bedömning utav förväntad 

löptid vilka är: interna erfarenheter av kreditförluster, intern och extern rating, erfarenheter 

utav kreditförluster ifrån andra enheter, extern statistik och rapportering (KPMG, 2013).   

3.3.2 Bedömning av förväntade kreditförluster på lång sikt 

Då en kredit anses ha en ”signifikant ökning i kreditrisk” eller då kreditrisken inte längre kan 

anses vara låg sedan föregående redovisningstillfälle skall en förlustavsättning på hela 

kreditens förväntade löptid göras (IASB, 2013 a). Då denna förlustavsättning redovisas ska 

bedömning göras av hur stor risk det är att kredittagaren inte ska kunna leva upp till sina 

åtaganden. En bedömning ska även göras utav hur stor Loss given default (LGD) är. Det vill 

säga den förlust som kreditgivaren drabbas av vid fallissemang.  

3.3.3 Bedömning av när det föreligger en signifikant ökning utav kreditrisken 

Då en kredit anses ha en ”signifikant ökning i kreditrisk” skall en förlustavsättning ske med 

hänseende till kreditens hela förväntade återstående löptid. Då kommande regelverk inte 

definierar ”signifikant ökning i kreditrisk” skall borgenären själv ta fram kvalificerade 

kriterier för vad som anses vara en signifikant ökning i kreditrisk (KPMG, 2013).  Kriterierna 

kan sannolikt skilja sig ifrån olika typer utav finansiella tillgångar så som konsument- och 

företagskrediter. Detta är enligt många en av de mest kritiska bedömningar som skall göras 
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inom regelverket. Många anser att begreppet ”signifikant ökning i kreditrisk” har så stor 

inverkan på förlustavsättningarna att de borde definieras på ett precist sätt för att göra 

modellen mer enhetlig (ibid.). Det finns också de som anser att det är bra att definitionen inte 

är tydlig då redovisning av kreditförluster bör återspegla det sätt kreditrisken hanteras (ibid.).  

IASB (2013 b) menar att berörda parter har önskat förtydligande av probability of default 

(PD) och hur en förändring i PD indikerar att en förlustavsättning skall göras. PD är ett mått 

på sannolikheten för att gäldenären kan fullfölja sina återbetalningar. Enligt parterna krävs ett 

förtydligande för att ge större tydlighet och jämförbarhet (KPMG, 2013). IASB (2013 b) 

beslutade att inte göra något förtydligande då PD inte används av alla enheter för att mäta och 

bedöma kreditrisk, vilket skulle innebära att alla enheter skulle vara tvungna att beräkna PD. 

Man valde därför att tillämpa uttrycket ”signifikant ökning i kreditrisk” för att tidigare 

redovisa förväntade kreditförluster vilket leder till att en bedömning behöver göras. Då 

regelverket inte definierar vad en signifikant ökning utav kreditrisk är blir det mycket svårt att 

utföra denna bedömning (Ericsson & Torgander, 2013). 

3.3.4 Bedömning av när kreditrisken inte är låg 

Då kreditrisken inte längre kan anses ligga på en låg nivå skall en förlustavsättning ske med 

hänseende till kreditens hela förväntade återstående löptid. Regelverket menar att kreditrisken 

är låg om risken för fallissemang inte är överhängande och eventuella ekonomiska svårigheter 

och förändrade villkor som mest kan leda till en försvagad förmåga att uppfylla sina 

avtalsförpliktelser (IASB, 2013 b). KPMG (2013) menar att regelverkets definition av låg 

kreditrisk är svår att tillämpa i praktiken och beror på hur bolaget definierat ”default event”. 

Då regelverket inte definierar ”default event” leder detta till att bolaget själv får bedöma när 

en inträffad händelse som påverkar kreditrisken skett (ibid.). Bolag kan därmed tillämpa olika 

definitioner och kriterier för när ett fallissemang sker. För vissa bolag kan det vara lämpligt 

att överväga att en försämring utav kreditkvaliteten förekommit när betalning inte sker i 

enlighet med avtalat förfallodatum.  Det kan också vara lämpligt att anse att en försämring 

utav kreditkvaliteten förekommer trots att gäldenären inte missat några avtalsenliga 

betalningar (IASB, 2013 a). Det betyder att borgenären kan bedöma att försämring 

förekommit innan en betalning har förefallit. Det är således oklart hur en inträffad händelse 

genom bedömningar påverkar kreditrisken och denna inte längre kan anses vara låg (KPMG, 

2013). Det blir således upp till bolaget att bedöma när kreditrisken inte längre kan anses låg. 

Banker måste själva avgöra vad som anses vara låg kreditrisk i de fall det saknas externa 

kreditbedömningar (ibid.). Detta innebär att förlustavsättningar sker under olika premisser.  
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4. Teoretisk referensram 

I följande kapitel redogörs för de teorier studien har som utgångspunkt. Vidare redogörs för 

insikter angående bedömningspåverkan som tidigare forskning bidragit med. Efter detta 

behandlas några utav de redovisningsprinciper som är tillämpliga för såväl nationell och 

internationell redovisning. Avslutningsvis redogörs för banktjänstemän och revisorers olika 

preferenser vid bedömningar. 

4.1 Teorigenomgång 

En teori är inte en beskrivning utav tidigare observationer utan snarare ett logiskt resonemang 

utifrån vilket man sedan bygger upp hypoteser angående uppfattningar eller vad som bör 

förekomma i olika situationer. Med denna vetskap kommer i denna studie Agentteorin, PAT 

samt Legitimitetsteorin att tillämpas. 

4.1.1 Agentteorin 

Agentteorin har inom redovisningsområdet sin utgångspunkt i att managers kan ha olika 

uppfattning angående redovisningsprinciper och att dessa beror på olika incitament. 

Uppfattningarna varierar utifrån möjligheten att använda dessa redovisningsprinciper för att 

påverka bolagets finansiella ställning (Watts, Ross L.; Zimmerman, Jerold L., 1978). Dessa 

uppfattningar påverkas till stor del utav att managers drivs av ett egenintresse vilket de 

försöker främja genom att tillämpa specifika redovisningsprinciper (Jensen & Meckling, 

1976). Egenintresset innebär att managern agerar och beslutar utifrån sitt eget bästa och är 

således nyttomaximerande. Det leder till att managern vid kritiska bedömningar låter sig 

värdera vad som är mest lönsamt eller å andra sidan minst kostsamt för sig själv och 

organisationen (ibid.). Ett införande utav Expected loss model kommer leda till flera 

bedömningar vilket ökar managers möjlighet att använda detta handlingsutrymme för att 

främja ett egenintresse (Magnan & Markarian, 2011). Jämförelsevis nuvarande Incurred loss 

model kommer den nya modellen genom sina bedömningar utifrån ett agentteoretiskt 

perspektiv minska skyddet för bolagets intressenter (ibid.). Detta då handlingsutrymmet i 

rapporteringen för managers blir större. 

Watts och Zimmerman (1978) förklarar att en konflikt uppstår med utgångspunkt i den 

finansiella rapporteringen tillförlitlighet då managern enligt teorin antas agera för att 

maximera sin nytta medans förväntningarna från intressenter är att rapporteringen främst ska 
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ge en rättvisande bild utav bolaget. Detta leder i sin tur till ett behov av att skapa avtal mellan 

bolagets manager och dess intressenter med syftet att minimera kostnaderna för denna 

konflikt (Jensen & Meckling, 1976). Jensen och Meckling (1976) definierar denna relation 

som avtal där en eller flera intressenter (principaler) delegerar ansvaret för beslut till 

företagsledningen (agenten) för att bedriva verksamheten i ett gemensamt intresse. Avtalet 

innehåller incitament som bidrar till att företagsledningen och dess intressenter ska sträva mot 

gemensamma mål (Deegan & Unerman, 2011). Strävan med detta kontrakt är således att det 

ska finnas ett ömsesidigt intresse mellan principalen och agenten.  

Avtal mellan principal och agent där redovisning utav kreditförluster ska behandlas är svåra 

att ta fram då det återfinns incitament också ifrån principalens perspektiv till att inte redovisa 

kreditförluster. Dessa incitament kan exempelvis vara ett bättre resultat och högre avkastning 

utifrån ett ägarperspektiv (Watts, Ross L.; Zimmerman, Jerold L., 1978). Då det finns flera 

incitament till att inte redovisa kreditförluster kan undvikandet ibland anses vara i såväl 

principalen som agentens intresse, om detta intresse är ömsesidigt beror till stor del på vilken 

intressent det berör, det kan exempelvis vara bolagets ägare. Detta gemensamma intresse kan 

då istället vara i konflikt med den rättvisande bild som bolagets redovisning skall representera 

för att tillgodose andra intressenter. För att bevaka bolagets egenintresse i förhållandet och att 

dess ekonomiska rapportering använder sig intressenterna utav en revisor som oberoende part 

(Watts, Ross L.; Zimmerman, Jerold L., 1978).  

För att inge en förståelse för hur organisationer agerar blir tillförlitligheten i informationen 

och incitamenten bakom agerandet viktiga när man applicerar agentteorin (Eisenhardt, 1989). 

En anledning till att en oberoende revisor granskar bolagets redovisning är att det finns 

bristande tilltro att principalen kommer producera rapporter med en korrekt rättvisande bild 

(Lambert, 2001). Man kan utgå ifrån att en oberoende revisor inte har de incitament och 

preferenser som banken har vid sina bedömningar. Genom att undersöka banktjänstemän och 

revisorers uppfattningar angående bedömningar vid avsättningar för kreditförluster ska en 

förståelse ges för hur de olika underliggande incitamenten påverkar aktörernas bedömningar.  

4.1.2 Positiv redovisningsteori 

Managers har ett antal alternativ då bedömningar angående redovisning skall göras. Ofta har 

dessa redovisningsalternativ sedan tidigare reglerats av bolagets intressenter i syfte att anpassa 

managers utrymme för egna bedömningar. Det innebär att managern innehar ett visst 

handlingsutrymme som inte bör vara alltför stort med tanke på egenintresset i agentteorin. 
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Handlingsutrymmet kan variera utifrån ett antal faktorer där ibland bolagets bransch (Watts & 

Zimmerman, 1990). Deegan och Unerman (2011) menar att positiv redovisning teori försöker 

förklara vilket av de tillgängliga redovisningsalternativ en organisation väljer att tillämpa vid 

redovisning av exempelvis förlustavsättningar. Teorin utgår alltså inte utifrån att förklara hur 

redovisning bör produceras utan snarare utifrån varför managers föredrar vissa 

redovisningsalternativ framför andra (ibid.). Det finns bevis för att företag använder 

redovisningsalternativ som ett tillvägagångssätt för att exempelvis jämna ut resultatet mellan 

åren eller för att redovisa ett lämpligt resultat för perioden (Kanagaretnam, Krishnan, Lobo, & 

Mathieu, 2011). I de fall det finns ett handlingsutrymme kan således avsättningar användas 

för att exempelvis intäktsplanera (Wall & Koch, 2000). 

Egenintresset som återfinns inom agentteorin gör att ett ifrågasättande utav vilket 

redovisningsval managern använder blir relevant (Watts, Ross L.; Zimmerman, Jerold L., 

1978). I denna studie angående bedömningar vid avsättningar för kreditförluster är det vitalt 

att beakta möjligheten för banken att påverka redovisningen genom sitt agerande. PAT blir 

också lämplig då managers uppfattningar angående lämpliga redovisningsval kommer 

påverkas utav utökade bedömningar. Något som är relevant och blir aktuellt då den nya 

standarden införs.  Watts & Zimmerman (1990) anser att valet att bortse från moral och etik i 

debatten om redovisning leder till möjligheten för managers att utnyttja ett opportunistiskt 

beteende genom att inte upplysa om exempelvis risker och osäkerhetsfaktorer, något som 

möjligtvis skulle tvinga dem att göra avsättningar för befarade kreditförluster enligt Expected 

loss model. Utifrån detta resonemang blir det således av intresse att undersöka vad 

banktjänstemän och revisorer anser angående bedömningar och hur dessa uppfattningar kan 

förklaras utifrån faktorer så som ett egenintresse.  

4.1.3 Legitimitetsteori 

Bankerna är stora aktörer i samhället och deras ansvarar för redovisningen utav sina 

finansiella tillgångar kan få en stor påverkan på den finansiella stabiliteten (Svenska 

Bankföreningen, 2013 a). För att bli betrodda och erhålla acceptans för sin redovisning är det 

vitalt att bankerna precis som andra aktörer vinner legitimitet (Deegan & Unerman, 2011). 

Francisco Diez-Martin, Camilo Prado-Roman och Alicia Blanco-González (2013) beskriver 

processen vid strävan efter legitimitet som upprättandet utav en handlingsplan där ett antal 

faktorer ska leda till möjligheten att erhålla och bibehålla legitimitet i organisationen. Denna 

beskrivning ger en bild utav att de faktorer som ger legitimitet är viktigare att kunna redovisa 

än att faktiskt leva upp till. Iatridis (2011) har funnit att managers redovisar 
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förlustavsättningar och använder dessa som signaleringsverktyg till marknaden. Något som 

skulle bli möjligt genom införandet utav den nya modellen vilken öppnar för ett ökat 

handlingsutrymme.  

Enligt Tyler (2005) krävs att organisationen erhåller legitimitet hos sina intressenter för att 

kunna påverka exempelvis framtida regelverk. I dagens marknadsklimat återfinns flera stora 

aktörer vilket gör att påverkan genom makt är mycket svårt och kostsamt (ibid.). I 

problematiseringen behandlades hur bankerna haft invändningar mot den nya 

redovisningsstandarden för att redovisa finansiella tillgångar. Enligt Tylers (2005) 

resonemang blir det svårt för bankerna att göra sig hörda i debatten då den finansiella 

rapportering tidigare bidragit till för sena avsättningar på finansiella tillgångar. För att 

bankerna ska få möjlighet att kunna påverka regleringen mer blir det alltså vitalt att vinna 

legitimitet hos sina intressenter (ibid.).  

Deegan och Unerman (2011) menar att det även inom legitimitetsteorin finns en möjlighet för 

managers att agera opportunistiskt i egenintresse. Resonemanget bygger på att det inte är hur 

organisationen faktiskt agerar som främst avgör om man erhåller legitimitet eller ej utan 

snarare hur samhället uppfattar organisationen. Utifrån detta resonemang är det snarare 

organisationens redovisning istället för faktiska agerande som blir avgörande för om man 

erhåller legitimitet (ibid.). Utöver detta argumenteras det även för att legitimitet är avgörande 

för en organisations tillväxt och överlevnad (Diez-Martin m.fl., 2013). Då legitimitet är så 

viktigt för en organisations överlevnad kan managers välja redovisning utifrån vad som 

erhåller högst grad av legitimitet. Ett ökat handlingsutrymme bör enligt teorin alltså ge större 

möjligheter att vinna legitimitet i organisationer.  En av revisorns uppgifter blir då att granska 

organisationers rapportering för att försöka motverka ett sådant beteende. Utifrån detta 

perspektiv fungerar revisorn som en försäkran för organisationens intressenter och som ett 

resultat blir en ren revisionsberättelse ett starkt verktyg för organisationen för att vinna och 

erhålla legitimitet (Carrington, 2010).  

Då legitimitet erhålls genom en rättvisande bild utav bolagets tillgångar i rapporteringen kan 

det ökade handlingsutrymmet användas för att erhålla detta eller för att opportunistiskt visa 

upp en felvisande bild för att erhålla legitimitet. Banktjänstemän och revisorer kan alltså 

förväntas ha olika uppfattning om bedömningarnas lämplighet vid avsättningar för 

kreditförluster. Genom att undersöka om banktjänstemän och revisorer anser att bedömningar 

leder till en mer rättvisande bild ska eventuella skillnader mellan parterna identifieras.  
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4.1.4 Beteendeteorier 

Kommande redovisningsmodell saknar detaljerade riktlinjer för hur man ska underbygga de 

ställningstaganden och bedömningar som skall göras (Ericsson & Torgander, 2013). Det 

innebär att vid avsättningar för kreditförluster måste subjektiva bedömningar fattas vilka 

hypotetiskt kommer påverkas utav bankens egenintresse. Revisorerna kommer troligtvis 

snarare känna sig obekväma än att känna comfort i användandet utav subjektiva bedömningar. 

Öhman m.fl. (2007) har påvisat att revisorer i hög utsträckning vill grunda sina bedömningar 

på historisk data vilken är lätt att verifiera. Man hävdar från revisionsprofessionen att det inte 

är deras uppgift att ”leka finansiella analytiker” (ibid.). De allt fler bedömningar som blir 

aktuella inom redovisningen leder till att teorier angående beslutsfattande blir relevanta. 

Mellers, Schwartz och Cooke (1998) menar att beslutsfattande är baserat på antaganden om 

sannolikheten för utfallet av framtida event. Vilket är i enlighet med de 

sannolikhetsbedömningar som avsättningar för framtida kreditförluster ska baseras på (IASB, 

2013 a). 

Nya teorier har introducerats där beslutsfattande handlar mer om att föra olika resonemang än 

vad man tidigare gjort (Mellers m.fl., 1998). Studier har visat att reglering har en tendens att 

minska engagemanget hos beslutsfattaren och man nöjer sig med beslut som är "tillräckligt 

bra" även om det kan finnas bättre alternativ (ibid.). Att öka detta engagemang kan vara ett 

utav argumenten bakom att den nya redovisningsmodellen ska införas.  

Mellers m.fl. (1998) menar att det finns olika sätt att studera skillnader i individers 

uppfattningar om risk. Dessa uppfattningar gör att olika individers beslut varierar inom det 

handlinsutrymme som ges (ibid.). De olika uppfattningarna som finns angående risk behöver 

därmed inte nödvändigtvis endast baseras på det egenintresse som återfinns hos olika aktörer. 

Slovic (1999) utvecklar detta resonemang och menar att individers olika bakgrund gör att de 

också agerar olika i beslutsfattande. Individernas olika bakgrund och uppfattningar leder 

också till att det är mycket svårt eller omöjligt att definiera risk då det också finns många 

olika uppfattningar om vad risk är (ibid.). Kommande redovisningsmodell baseras som bekant 

på aktörernas bedömningar av vad som exempelvis är en signifikant ökning utav kreditrisk.  

Slovic (1999) menar att sådana bedömningar blir beroende utav individens tidigare bakgrund 

vilket gör att redovisningen kommer återspeglas utifrån vem som gör den. 

Vid de tillfällen då regleringen öppnar för en viss handlingsfrihet kommer aktörer söka olika 

anledningar till att fatta ett visst beslut. Mellers m.fl. (1998) menar att detta kan bero på vilket 
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alternativ som ger störst nytta men menar också att det kan bero på olika uppfattningar om 

risk. Slovic (1999) menar vidare att beslut baseras på individernas tidigare bakgrund. De 

aspekter som aktören grundar sitt beslutfattande på används sedan som stöd för argumentation 

(Tversky & Shafir, 1992).  

March (1996) menar att aktörer som tidigare fattat beslut med positiva utfall ofta framöver 

baserar liknande beslut på samma aspekter och därmed repeterar scenariot flera gånger. Detta 

i tron och förhoppningen om att erhålla samma utfall. Aktören anser sig på detta sätt föredra 

ett mindre riskfyllt alternativ istället för att byta aspekter för beslutfattandet (ibid.).  Skulle 

däremot de tidiga utfallen anses vara negativa kommer aktören att i det korta perspektivet 

vilja ta större risk för att kompensera ett negativt utfall (ibid.). Brown (2005) instämmer i att 

ett stort risktagande beteende kan leda till sämre efterföljande riskuppfattning. Man har 

påvisat att beslutsfattare vilka upplevt förluster nyligen minskar sin behandling utav 

information om risker vid framtida beslut (ibid.). 

Detta resonemang kan spegla hur en aktör bedömer att kreditrisken inte längre kan anses vara 

låg vilket inom regelverket ska leda till en avsättning för kreditförlust (IASB, 2013 a). Då en 

aktör tidigare gjort bedömningen att en kredit med liknande förutsättningar inte varit i behov 

av avsättning och revisorn inte gjort någon förfrågan är det troligt att aktören upprepar detta 

scenario (Mellers m.fl., 1998).  

Mellers m.fl. (1998) utvecklar detta och menar att när banken på kort sikt haft stora 

avsättningar för kreditförluster kan detta leda till att banken ökar sitt risktagande på kort sikt 

för att vinna tillbaka dessa förluster. Detta innebär att banken framöver kommer behöva 

starkare incitament för att anse en avsättning vara lämplig. Negativa upplevelser kan alltså 

leda till mer positiva uppfattningar vilket således kan leda till en övervärdering utav 

favoriserade alternativ och en undervärdering av sannolikheten för oönskade scenarier (ibid.). 

Kahneman, Knetsch & Thaler (1990) behandlar en problematik att aktörer värderar de objekt 

som man har i sin besittning högre än de som är utom aktörens kontroll. Detta är en anledning 

till att det är intressant att undersöka banktjänstemän och revisorers uppfattningar. Då detta 

synsätt tillämpas vid förlustavsättningar skulle de krediter som funnits i bankens låneportfölj 

en längre tid inte värderas med samma preferenser som en nyintagen kredit. Denna skillnad i 

preferenser skulle enligt teorin leda till att riskkänsligheten är lägre i befintliga krediter för 

banktjänstemän och att revisorer inte alls påverkas av denna besittningseffekt. 



   Gustafson & Möller  
 

33 
 

4.2.1 Subjektiva bedömningar 

För att uppskatta värdet på en tillgång enligt verkligt värde krävs en aktivt handlande 

marknad. I de fall det inte går att fastställa ett sådant värde erfordras en uppskattning som 

baseras på framtida kassaflöden. Dessa uppskattningar kan innehålla subjektiva bedömningar 

och en viss grad av flexibilitet (Laux & Leuz, 2009).  

Tidigare studier har påvisats att beslutsfattande påverkas utav tidigare utfall och personliga 

erfarenheter (March, 1996; Slovic, 1999). Detta är något som forskare skulle benämna 

subjektivt beslutsfattande (Crawford & Williams, 1985). McCarthy m.fl. (2004)  menar att 

subjektivitet är då en beslutsfattare bygger sina bedömningar mestadels på egna värderingar 

istället för objektivitet. William och Crawford (1985) menar att subjektiva bedömningar och 

ställningstaganden är vanligt förekommande i flera fält och däribland ekonomiska analyser av 

framtida event. Förekomsten av subjektiva bedömningar vid ekonomiska analyser är i 

enlighet med de bedömningar banktjänstemän och revisorer stöter på vid förlustavsättningar. 

William och Crawford (1985) utvecklar också att subjektiva bedömningar vanligtvis omfattar 

ställningstaganden där det återfinns intressegrupper med olika bakgrund och således olika 

preferenser. Litteratur inom psykologi säger också att omfattningen av subjektiva 

bedömningar kan variera oförutsägbart mellan människor men att bedömningarna sker med en 

påverkan på resultatet i åtanke (McCarthy, o.a., 2004). Då det finns ett handlingsutrymme att 

utföra subjektiva bedömningar kommer dessa vara mer osäkra än om det skulle finnas en 

modell för beslutsfattande (ibid.). Liu och Jiang (2012) menar att forskare har gjort stora 

framsteg inom forskning vad gäller subjektiva bedömningar och risktagande vid investeringar. 

Forskarna påvisar att subjektivt beslutsfattande har en signifikant påverkan på ökat 

risktagande vid investeringar (ibid.). Liu och Jiang (2012) kommer fram till slutsatsen att 

varje finansiär har sin egen subjektiva bedömning om värdet av ett projekt och kostnaden för 

en investering när han eller hon fattar ett investeringsbeslut. Låt säga att en investering är en 

kredit i bankens låneportfölj.  Denna slutsats är således i enlighet med den 

bedömningsproblematik som återfinns inom förlustavsättningar.  Det faktum att varje aktör 

gör sina subjektiva bedömningar som baseras på egna värderingar kan leda till olika 

uppfattningar angående dess värde. 

4.3 Redovisningsprinciper 

Det återfinns en kännedom angående att redovisningsprinciper inte i alla sammanhang 

relateras till vetenskap och kan anses vara ett mer praktiskt fenomen. Trots att man är 
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införstådd med denna kännedom kan praktiskt taget inte redovisningsprinciper undantas i 

denna studie då den praktiska relevansen är så stor och dess tillämpning i redovisning inte har 

en obetydlig inverkan. Redovisningsprinciper blir i denna studie relevanta då de ska beaktas 

och efterföljas vid avsättningar för kreditförluster. 

4.3.1 Internationella redovisningsprinciper 

IASB utgår från en föreställningsram vars innehåll är kvalitativa egenskaper som 

redovisningen ska leva upp till för att vara en produkt utav en rättvisande bild (Drefeldt & 

Törning, 2013). Carmona & Trombetta (2008) hävdar att dessa egenskaper möjliggjort att 

IASB som producerat det internationella regelverket IFRS kunnat implementera detta i över 

30 olika länder trots olikheter i redovisningskulturer och institutioner. I de fall det uppstår 

oklarheter mellan redovisningsprincipernas innebörd och regelverket väger principerna tyngre 

och ska därför ses som redovisningens främsta utgångspunkt (ibid.). Ofta uppstår även fall i 

praktiken där regelverket inte kan ge vägledning. Då kan man som företag söka stöd i 

redovisningsprinciper för hur man ska redovisa (Johansson, Johansson, Marton, & Pautsch, 

2010). Redovisningsprinciper är dessutom mycket användbara som vägledning när nya 

regelverk ska implementeras (ibid.). 

En utav de kvalitativa egenskaperna är att redovisningen skall vara tillförlitlig, detta främst 

för redovisningens användbarhet. Informationen i rapporteringen anses vara tillförlitlig genom 

att återspegla en rättvisande bild då varken faktiska fel eller egenintressen påverkar 

redovisningen. Genom de bedömningar som blir aktuella utifrån den nya modellen kan de 

faktiska felen minska men samtidigt ökar möjligheterna att påverkas av ett egenintresse.  

Ibland kan information vara relevant men sakna tillförlitlighet vilket skulle kunna missleda 

användaren av informationen. Därför bör sådan information inte beaktas (IASC, 1989). Att 

göra uppskattningar utav om en avsättning är relevant och samtidigt tillförlitlig blir således en 

bedömning vad gäller redovisning för framtida kreditförluster.  

En annan aspekt som IASB betonar i principerna är redovisningens timing. Argumentet utgår 

ifrån att om rapporteringen av en förändring inte kommer i rätt period kan dess relevans samt 

möjlighet för åtgärder påverkas negativt (IASC, 1989). Det gäller därför att finna en balans 

mellan egenskaperna i form av tillförlitlighet och timingen i rapporteringen. Något den 

nuvarande redovisningsmodellen inte lyckats med då den har fått kritik för att identifiera 

kreditrisker allt för sent. Att vara för aktiv och göra justeringar i redovisningen kan skada 

tillförlitligheten och vidare den rättvisande bilden utav bolaget. Inväntar man istället alltid 
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objektiva belägg innan man gör några justeringar i redovisningen får man en redovisning med 

hög relevans men till begränsad nytta för bolagets intressenter (ibid.).  

Att den finansiella rapporteringen är relevant är ytterligare en kvalitativ egenskap som är vital 

i bolagets redovisning. Att informationen är relevant blir vitalt för att användaren utav 

informationen ska ha möjligheten att skapa sig en rättvisande bild utav bolagets historiska, 

nuvarande samt framtida situation (Drefeldt & Törning, 2013). Expected loss model anses öka 

möjligheterna till att redovisningen skall ge en mer tydlig och relevant bild utav bolagets 

framtida situation (O'Hanlon, 2013). 

4.3.2 Nationella redovisningsprinciper 

I den svenska normgivningen finns det principer som redovisningen ska uppfylla (Drefeldt & 

Törning, 2013). Dessa egenskaper överensstämmer i hög utsträckning med de som framgår i 

IASB:s föreställningsram då redovisningen har en hög harmonisering.  

Två vitala principer i årsredovisningslagen är fortlevnadsprincipen och försiktighetsprincipen. 

Fortlevnadsprincipen som också är ett antagande i IASB:s föreställningsram utgår från att 

bolagets verksamhet kommer fortsätta bedrivas inom överskådlig framtid (Drefeldt & 

Törning, 2013).  Det är bolagets uppgift att bedöma all tillgänglig information om minst de 

tolv kommande månaderna. Drefeldt och Törning (2013) skriver att dessa bedömningar blir 

än mer relevanta vid exempelvis uppskattningar om det finns behov av och i sådana fall i 

vilken utsträckning avsättningar är nödvändiga. Detta är uppskattningar som kan relateras till 

Expected loss model som kan anses tillämpa ett mer fortlevnadsperspektiv jämförelsevis 

nuvarande Incurred loss model.  

Den kanske mest betydande och vitala redovisningsprincipen är försiktighetsprincipen. En 

utav de faktorer som ingår i denna princip är att bedömningar som görs utifrån osäkerhet ska 

göras med rimlig försiktighet så att värdet på bland annat fordringar inte överskattas (Drefeldt 

& Törning, 2013).  Försiktigheten ska dock inte vara överdriven då det kan ge oönskad effekt 

genom att det bidrar till en rapportering som inte ger en rättvisande bild. Bedömningar 

angående dessa fordringar ska ske utifrån neutralitetsprincipen vilken anger att bolagets 

resultat inte får påverka bedömningen oavsett om resultatet är positivt eller negativt (ibid.). 

Principerna ger managers möjlighet att argumentera för sina redovisningsval utifrån de 

bedömningar man gjort kopplade till dessa principer. Managers får alltså en möjlighet att 

vinna legitimitet genom att hänvisa till dessa principer.  I revisorns uppgifter vid revision blir 

bedömningar utav denna försiktighet vital, dels för att undersöka att man tillämpat 
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försiktighet men även att man inte missbrukat försiktigheten för att exempelvis påverka 

resultatet. Detta blir i studien relevant utifrån argumentation angående hur beslutsfattarens 

värderingar påverkas utav ett egenintresse samt tidigare resultat och erfarenheter. 

4.4 Bankens redovisning 

Banktjänstemän förväntas i denna studie ha ett egenintresse att utnyttja det handlingsutrymme 

som bedömningar genom den nya redovisningsmodellen öppnar upp för. Detta egenintresse 

kan av banken användas för att förstärka bilden utav ett starkt bolag som inte har några 

kreditförluster eller ett ansvarstagande bolag som gör avsättningar vid behov. De två 

handlingarna kan anses tillämpas för att vinna legitimitet hos bankens intressenter. 

4.4.1 Earnings management 

“Our findings indicate that impairments are used to regulate profit, that they are used in the 

interest of both owners and top management, and that there exists some institutional pressure 

to make use of the opportunity provided by impairments” – (Broberg, P., Collin, S-O., 

Tagesson, T., Axelsson, M & Schéle, C, 2007, s.1). 

 
Det finns de som hävdar att förlustavsättningar används inom earnings management för att 

styra bankens resultat (Broberg m.fl., 2007; Gebhardt & Novotny-Farkas, 2011). Earnings 

management förekommer när managers använder sig utav bedömningar vid finansiell 

rapportering för att antingen använda rapportering till att vilseleda vissa intressenter angående 

den underliggande ekonomiska situationen eller för att påverka vissa finansiella nyckeltal för 

att uppfylla vissa kontrakterade resultatmål (Healy & Wahlen, 1999; Kanagaretnam m.fl., 

2011). Iatridis (2011) menar att earnings management också syftar till att beskriva en 

företagslednings förfaranden att styra verksamheten efter dess subjektiva preferenser. Vilka 

kan vara företagsledningens strävan om hög ersättning och/eller ett legitimt rykte (ibid.). 

Detta faktum gör sig främst gällande då det återfinns utrymme för flexibilitet och subjektivitet 

(ibid.). Varvid detta utrymme för flexibilitet och subjektivitet är i enlighet med kommande 

redovisningsmodell Expected loss model (Gebhardt & Novotny-Farkas, 2011; O'Hanlon, 

2013). Ny forskning visar på att redovisningskvalitet inte endast beror på vilka 

redovisningsstandarder som finns utan kan också påverkas utav aktörens incitament som 

influeras av exempelvis egenintresse (Gebhardt & Novotny-Farkas, 2011). Vid det tillfälle då 

IAS 39 infördes och Incurred loss model blev tillämplig begränsades managers 

handlingsutrymme och därmed möjlighet att manipulera vissa nyckeltal i bankens redovisning 

(ibid.). När man nu istället planerar att införa en mer framåtblickande modell leder detta till 
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ett återigen större handlingsutrymme för managern. Flera bedömningar kan leda till en mer 

lättmanipulerad redovisning för managern och dess företagsledning (Magnan & Markarian, 

2011). 

4.4.2 Incitament att undvika förlustavsättningar 

Med ett agentteoretiskt perspektiv är lönsamhet ett mycket betydande nyckeltal för både 

bolagets företagsledning och ägare (Broberg, P. m.fl., 2007). För företagsledningen kan deras 

ersättning i form av rörlig lön och bonusar vara direkt knutet till bolagets lönsamhet.  

Bolagets lönsamhet kan för den enskilda managern dessutom vara en signal till andra 

managers som innebär hög status och respekt (ibid.). Det finns därmed inget incitament för 

managern att redovisa avsättningar för kreditförluster då denna aktivitet har en negativ 

resultatpåverkan som sedermera påverkar lönsamheten i bolaget och därmed möjligtvis 

managerns ersättning (Gebhardt & Novotny-Farkas, 2011).   

Det har tidigare debatterats om att bankernas oväntade förluster skall täckas utav bankens 

kapital samtidigt som de förväntade kreditförlusterna skall täckas utav 

kreditförlustavsättningar (Bikker & Metzemakers, 2005). Enligt Basel- regelverket ingår 

dessa balansposter i bankens kapital (ibid.). Då kreditförlustavsättningar har en 

resultatpåverkan är detta ett incitament enligt ett positivt redovisning perspektiv för bankerna 

att undvika att avsätta pengar i form utav förlustavsättningar.  Ett reducerat resultat innebär en 

begränsning i bolagets valmöjligheter vad gäller bland annat finansiering och 

utdelningspolitik (Leuz, Nanda, & Wysocki, 2003)  Broberg m.fl. (2007) menar att starka 

ägare generellt föredrar höga vinster och därmed att bolag med starka ägare visar en mindre 

tendens att redovisa avsättningar.  Detta i enlighet med bolagets intresse att tillgodose starka 

intressenters önskemål, i detta fall bolagets ägare (ibid.).  

Genom ett positivt redovisningsperspektiv indikeras att förändringar i regelverk är en viktig 

aspekt som formar det rådande och framtida marknadsförhållandena (Tagesson, Dahlgren, 

Gamlén, & Håkansson, 2003). Broberg m.fl. (2007) menar att den ekonomiska trend som 

inkluderar såväl marknaden som regelverket i sig har en påverkan på bolagens avsättningar. 

Vilket innebär att val som berör redovisningsteori baseras på objektiva och ekonomiska 

omständigheter ifrån den allmänna och ekonomiska utvecklingen (Tagesson, Dahlgren, 

Gamlén, & Håkansson, 2003). Då rådande marknadsklimat innebär en osäkerhet i föreskrifter 

och regelverkets tillämpning påverkas bolagens redovisning utav detta. Broberg m.fl. (2007) 

menar att bolagens osäkerhet grundar sig i att myndigheters föreskrifter och regelverket möts 
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av passivitet. Detta innebär en tendens att bolagen inte väljer att redovisa förlustavsättningar 

(ibid.).  

 

Utifrån ett legitimitetsperspektiv ger stora förlustavsättningar mindre bra publicitet för 

banken. Detta då bankerna inför kunder och ägare kan anses vara vårdslösa i sin kreditgivning 

och en mindre seriös aktör på marknaden. Precis som Francisco Diez-Martin, m.fl. (2013) 

menar krävs legitimitet för att anses vara en seriös aktör på marknaden. Det poängteras också 

att det inte är organisationens handlingar i sig som är det vitala för att erhålla legitimitet utan 

hur organisationen presenteras och uppfattas utav intressenterna (ibid.). Avsättningens 

resultatpåverkan kan också anses ha en legitimitetspåverkan då en fungerande verksamhet 

generellt anses vara vinstdrivande (Burgstahler & Dichev, 1997). Detta i enlighet med 

legitimitetsteorin där det antas finnas en möjlighet för managers att agera opportunistiskt i 

egenintresse (Deegan & Unerman, 2011).   

4.5 Revisorns roll 

Den andra parten i studien är revisorn vilken ska ses som en motpart till de intressen 

banktjänstemannen kan tänkas ha. Revisorns främsta intresse är att granska så banken återger 

en rättvisande bild utav sin verksamhet i redovisningen. Revisorn eftersträvar att finna 

verifierbara objekt i sin granskning (Öhman m.fl., 2007). Revisorn förväntas i denna studie 

därför i mindre utsträckning än banktjänstemän förespråka bedömningar vid avsättningar för 

kreditförluster. 

4.5.1 Incitament till rättvisande förlustavsättningar 

”It is important to understand that auditors are not serving directly as “public watchdogs” 

but rather as company inspectors and “mentors” with an objective to contribute to 

improvements. At the same time auditors are put under pressure also from regulators and 

professional bodies” – (Broberg, P. 2014, s. 105). 

 

Revisorn ses i denna studie som den oberoende part som granskar den redovisning som 

banktjänstemän utifrån sitt handlingsutrymme producerat. En viktig del i revisorns roll vid 

revision utav bolag med finansiella tillgångar är att oberoende granska dessa. Revisorn skall 

granska bolagets redovisning på sådant vis att den lever upp till de krav som god 

redovisningssed kräver (9 kap, 3§ ABL). Detta för att med hög sannolikhet kunna fastställa att 

redovisningen utgår från de kvalitativa egenskaper och principer som redovisningen ska 



   Gustafson & Möller  
 

39 
 

uppfylla. Jensen och Meckling (1976) hävdar att revisorn ska ses som den oberoende part som 

behövs för att kontrollera redovisningen från bolagets ledning till dess intressenter.  Då 

revisorn ofta har andra preferenser än bolagets ledning vid exempelvis värdering av tillgångar 

kan revisorn utöver sin roll som försäkran även ses som en producent av förbättrad 

rapportering (Carrington, 2010). Revisorn har således andra preferenser vid sin bedömning 

utav förlustavsättningar av finansiella tillgångar jämförelsevis banktjänstemän. 

Revisorer söker vid planering utav revision vägledning i vad som gjorts tidigare år. Man 

väljer i sin revision att lägga relativt stor del av sin tid på objekt som går att verifiera på ett 

övertygande sätt. Är inte detta möjligt försöker revisorn titta på vilken bedömning som 

gjordes föregående år eller i liknande bedömningssituationer för att få stöd där (Öhman m.fl., 

2007). Nöteberg, Hunton och Gomaa (2006) hävdar att revisorn då det är svårt att nå 

verifierbarhet även lägger stor vikt vid klientens utlåtande. Detta kan tolkas att revisorn då 

verifierbara objekt saknas föredrar klientens utlåtande framför egna ställningstaganden.  

  
Vid värdering utav finansiella tillgångar blir detta beteendemönster problematiskt då en 

väsentlig aspekt vid bedömningar är jämförelser med tidigare års förhållanden. Detta beteende 

att vilja revidera poster utifrån vad man känner att man har en hög grad av verifiering i kan 

bero på den press intressenter, klienter och regulatorer ålägger revisorerna (Broberg, Pernilla, 

2013). Det blir ytterligare problematiskt om den nya redovisningsstandarden införs då denna 

skulle minska fokus på verifierbara objekt och samtidigt öka inslaget av uppskattningar och 

bedömningar utav finansiella tillgångar. Då revisorn enligt teorin är den oberoende part vid 

värdering utav tillgångar influeras de inte utav samma preferenser som banktjänstemän 

påverkas utav. Revisorn har sina intressen i att följa de redovisningsprinciper som 

bokföringsnämnden publicerat för att utföra revisionen på ett korrekt sätt (Öhman m.fl., 

2007). En utav dessa principer är försiktighetsprincipen vilken revisorn kan använda som ett 

incitament för att vara mer försiktig i sina bedömningar jämförelsevis banktjänstemän 

(Drefeldt & Törning, 2013). 

March (1996) hävdar att aktörer som tidigare gjort bedömningar med positiva utfall ofta 

framöver baserar liknande bedömningar på samma preferenser. Därmed förväntar man sig att 

scenariot ska repetera sig ett flertal gånger. Detta gör man i tron och förhoppningen om att 

erhålla liknande utfall. Då en revisor inte gör bedömningar i endast ett bolag eller finansiellt 

institut blir deras preferenser bredare genom att de får uppleva flera utfall. Detta gör att 

revisorn enligt March (1996) påstående bör ha en större bredd utav preferenser då man 
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sannolikt varit med om såväl positiva som negativa utfall. Banktjänstemän som endast arbetat 

inom en bank har sannolikt inte upplevt lika många utfall och har därför inte möjligheten att 

grunda sina bedömningar på dessa. Detta leder till att revisorn bör vara mer försiktig i sina 

bedömningar jämförelsevis banktjänstemän. 

Ett incitament som innebär att bedömningarna skiljer sig mellan banktjänstemän och revisorer 

är besittningseffekten. Kahneman, Knetsch & Thaler (1990) hävdar att objekt man har i sin 

besittning värderas högre än om man istället skulle sakna relation till objektet i fråga. Det är i 

dessa situationer som revisorns oberoende blir av stor betydelse. Då revisorn inte har något 

intresse i företagets tillgångar mer än att de i rapporteringen ska ge en rättvisande bild utav 

företaget påverkas revisorn inte utav besittningseffekten.  

Ovan resonemang ger en bild utav att revisorn är mer försiktigt i sina uppfattningar angående 

bedömningar jämförelsevis banktjänstemän. Den kvalitativa egenskapen att redovisningen ska 

vara tillförlitlig och således ge en rättvisande bild leder dock till att revisorer och 

banktjänstemännens bedömningar närmar sig varandra (Drefeldt & Törning, 2013). Att 

bolagets redovisning ska vara tillförlitlig innebär att revisorn inte kan göra allt för försiktiga 

bedömningar utan att bolagets intressenter måste bli skyddade på så vis att den finansiella 

rapporteringen ger en rättvisande bild utav bankens tillgångar och skulder. 
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4.6 Hypotesutveckling  

Kommande redovisningsmodell syftar till att återspegla förändringar i kreditkvalitet på ett 

bättre sätt. Detta genom att avsättningar skall göras baserat på förväntade kreditförluster 

(Ericsson & Torgander, 2013). Då avsättningar baseras på förväntade förluster och det saknas 

detaljerade regler angående hur tillämpning skall göras leder detta till ett ökat inslag av 

bedömningar (ibid.) Det finns flera teorier om vad som influerar beslutsfattande. Däribland 

det faktum att varje beslutsfattare har sitt eget subjektiva förhållningssätt om värdet av ett 

projekt och dess kostnad (Liu & Jiang, 2012). Utifrån den teoretiska referensram som 

presenteras i denna studie har det identifierats en handfull incitament för banker att undvika 

stora förlustavsättningar. Detta i motsats till revisorn och därmed revisionsprofessionen som 

agerar i enlighet med en försiktighetsprincip och främst strävar efter en rättvisande bild 

(Drefeldt & Törning, 2013). Dessa olika förhållningssätt ger upphov till olika preferenser och 

egenintressen. Då kommande redovisningsmodell ger utrymme för ett ökat inslag av 

bedömningar kan banktjänstemän enligt denna studies referensram nyttja det 

handlingsutrymme som återfinns i enlighet med ett agentteoretiskt perspektiv och således dess 

egenintresse. Banktjänstemäns uppfattning är enligt denna referensram att subjektiva 

bedömningar leder till en mer rättvisande bild utav bankens kreditkvalité. Öhman m.fl. (2007) 

menar å andra sidan att revisorer strävar efter att underbygga sina bedömningar på historisk 

data och objektiva belägg som är lätta att verifiera. Revisorn förespråkar verifierbara objekt 

då de ger större comfort för revisorn (ibid.). Frågan är således om subjektiva bedömningar 

speglar bankens kreditkvalitet på ett bättre sätt och därmed ger en mer rättvisande bild. Ovan 

resonemang leder till följande hypotes: 

Hypotes: Banktjänstemän upplever i större utsträckning än revisorer att subjektiva 

bedömningar ger en mer rättvisande bild utav finansiella tillgångars värde. 
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5. Empirisk metod 

Följande kapitel behandlar studiens empiriska metod och hur man empiriskt insamlat data. 

Kapitlet skall således beskriva hur man i studien arbetat fram ett utropstecken utifrån ett 

tidigare frågetecken. Inledningsvis behandlas studiens litteratursökning för att sedan beröra 

förstudien och mer ingående det primära frågeformuläret. Man behandlar således 

frågeformulärets utformning och dess koppling till studiens hypotes. Avslutningsvis behandlas 

den statistiska analysen och olika begrepp som berör studiens trovärdighet. 

5.1 Litteratursökning 

Under insamlingen av information till denna studie har elektroniska databaser använts. 

Databaserna har man fått tillgång till via biblioteket på Högskolan i Kristianstads webbsida. 

Databaserna som främst varit tillämpliga är Summon, Google Scholar och Academic Search 

Elite. Man har i största mån använt sig utav vetenskapliga artiklar som har blivit vetenskapligt 

granskade. De vetenskapliga artiklarna har blivit publicerade i journaler som Accounting, 

Organizations and Society, Accounting Review, samt Journal of Accounting and Economics. 

Ett axplock utav sökord som tillämpats är impairment, discretion, loan- loss, expected loss 

model, judgment, structure judgment, subjective judgment, ias 39, ifrs 9 då dessa är 

nyckelbegrepp i studien. Litteratur i bokform har mestadels varit tillämpligt vid metodavsnitt 

för att klargöra teorier och forskningsrelaterade begrepp. Tidigare studentuppsatser har varit 

av stort värde för att hitta relevanta vetenskapliga artiklar men även för vägledning vid val av 

struktur för studien. 

5.2 Datainsamlingsmetod 

Studien ämnar förklara hur banktjänstemän och revisorer uppfattar bedömningar och hur 

dessa leder till en rättvisande bild vid redovisning utav kreditförluster. Empirin har insamlats 

kvantitativt med hjälp utav ett webbaserat frågeformulär riktat mot banktjänstemän och 

revisorer. Detta gav en möjlighet att undersöka hela populationen utav auktoriserade revisorer 

som är medlemmar i FAR samt flera banktjänstemän som arbetar med kreditgivning och/eller 

redovisning i sitt dagliga arbete.  

Frågeformuläret har granskats och kvalitetssäkrats genom den intervju som utfördes i en 

kvalitativ förundersökning. Denna förundersökningsintervju kommer fortsättningsvis 

benämnas pilotstudie. Studiens primärdata är det frågeformulär som når ut till vårt urval av 
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banktjänstemän samt populationen utav auktoriserade revisorer. Saunders. M., Lewis, M. & 

Thornhill. A. (2007) menar att primärdata består av det empiriska material som insamlats 

genom exempelvis ett frågeformulär och är den data som analysen bygger på. Även en 

pilotstudie kan klassificeras som primärdata (ibid.).  

5.2.1 Kvalitativ undersökning 

Då respondentens möjlighet att utveckla sitt resonemang vid ett frågeformulär är begränsad 

genomfördes en kvalitativ pilotintervju för att öka studiens tillförlitlighet. Påståendena i 

frågeformuläret baserades således på de erfarenheter och åsikter som lyfts fram i den tidigare 

genomförda pilotintervjun. Vid genomförandet utav en pilotintervju är det utav yttersta vikt 

att tolkningen utav respondentens åsikter är opartiska för att således inte påverka utförandet 

utav frågeformuläret (Saunders m.fl. 2007). Denscombe (2012) menar att intervjuer lämpar 

sig när forskaren behöver få insikt i exempelvis människors uppfattningar och erfarenheter. 

Detta i enlighet med pilotintervjuns syfte. Då redovisning utav befarade kreditförluster är ett 

komplicerat ämne samtidigt som respondenternas möjlighet att utveckla sina åsikter är 

begränsade blev det för oss viktigt att diskutera ämnet med en insatt person. Syftet med detta 

är att på ett enklare sätt kunna beskriva problematiken och därmed ge en djupare insikt.  

Intervjuer kan således ses som en lämplig metod för ämnet då det komplicerade behövde 

konkretiseras och förenklas (ibid.).  

5.2.2 Kvantitativ undersökning 

Frågeformulär kan användas i ett brett spektra utav undersökningar men graden av lämplighet 

att använda frågeformulär varierar beroende på vad som ska undersökas. Då man i denna 

studie strävar efter att nå ut till ett stort antal respondenter samtidigt som frågorna är 

utformade så att de kan besvaras via en bedömningsskala leder detta till att frågeformulär blir 

ett effektivt och lämpligt sätt att insamla empiri. Enligt Denscombe (2012) är frågeformulär 

att föredra när populationen som ska undersökas är stor och frågorna kan utformas på ett 

begripligt sätt samtidigt som respondenten kan besvara frågan kortfattat. Något som stämmer 

väl överens med studiens framtagna frågeformulär. 

Studien strävar främst till att redogöra för uppfattningar angående bedömningar från 

banktjänstemän och revisorer. Att kombinera faktisk information med åsikter är vanligt inom 

frågeformulär då det möjliggör en redogörelse för om olika populationer innehar olika åsikter 

(Denscombe, 2012). Saunders m.fl. (2007) ger stöd till att testa samband mellan variabler 

vilket ger ökad förståelse. Respondentens roll som banktjänsteman eller revisor kan i denna 

studie ses som faktisk information. Utan denna information skulle det inte vara möjligt att 
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urskilja om det föreligger olika åsikter mellan de två respondentgrupperna, vilket är något 

som behövs för att kunna besvara den förutbestämda hypotesen. Utöver respondentens roll 

kommer erfarenhet, ålder, arbetsgivare samt kön finnas med i form utav kontrollvariabler.  

För att erhålla svar som underbygger analysen och sedermera ger svar på den hypotes man 

utvecklat är det viktigt att få fram ett frågeformulär som också speglar hypotesen på ett tydligt 

sätt (Saunders et al, 2007). Vid frågeformulär är det vitalt att vara medveten om att antalet 

frågor i formuläret kan påverka frågeformuläret svarsfrekvens (Denscombe, 2012). Det är 

viktigt att i frågeformuläret kunna göra avgränsningar för att finna en balans där man erhåller 

de åsikter som behövs för att testa hypotesen samtidigt som respondenten inte får bli 

avskräckt av antalet frågor. Kvaliteten på de svar som erhålls får således ses som viktigare än 

att få in svar ifrån många respondenter.  

Frågeformulär är således fördelaktigt genom att man når ut till en bred population och erhåller 

standardiserade svar. Det är också viktigt att vara medveten om dess svagheter. Det återfinns 

en risk att de som ska svara på frågorna uppfattar de på olika sätt samt att den som utformat 

frågeformuläret inte finns där för att förklara eventuella oklarheter (Saunders et al, 2007). 

Denscombe (2012) ger stöd åt detta och hävdar att nackdelarna i hög utsträckning hänger ihop 

med fördelarna, nämligen att utgivaren av frågeformuläret inte behöver vara närvarande. 

Vilket kan förknippas med den intervjuare effekt som föreligger vid utgivarens närvarande 

(ibid.).  

5.3 Datainsamlingsmetod: Intervju 

Intervjuer framstår som en nästan oundviklig metod när det gäller att försöka ta reda på hur 

människor tänker, känner och handlar i olika situationer (ibid.). Metodinsamlingen är således 

ett effektivt redskap för den kvalitativa forskaren för att integrera med respondenten för att 

erhålla subjektiva uppfattningar, tolkningar och åsikter. Syftet med pilotintervjun är att erhålla 

uppfattningar och åsikter samtidigt som man vill ha hjälp med tolkningar utav faktorer som 

återfinns vid förlustavsättningar utav finansiella tillgångar. 

5.3.1 Urval 

Det är av stor vikt att pilotstudien genomfördes i ett tidigt skede då denna låg till grund för 

frågeformulärets utformning, insamling av det empiriska materialet samt det avslutande 

analysarbetet. I den pilotstudie som genomfördes tillämpades ett subjektivt urval då 

representativitet för genomförandet av intervjun var en viktig faktor. Representativitet är 
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nödvändigt då man inkluderar speciella enheter, sådana som är extrema, ovanliga, bäst eller 

sämst (Denscombe, 2012). Subjektivt urval används i de fall forskaren redan har en viss 

kännedom och förståelse för de människor som ska undersökas. Forskaren väljer sedan dessa 

då det är troligt att de ger mest värdefull data (ibid.). I själva verket väljs de ut med ett 

speciellt syfte i åtanke, detta syfte återspeglar de utvalda människornas eller företeelsernas 

särskilda kvaliteter och deras relevans för undersökningstemat (ibid.). Ett subjektivt urval ger 

en fördel i att man tillåts närma sig en respondent med goda grunder som kan antas vara 

avgörande för undersökningen. Saunders m.fl. (2007) menar att ett subjektivt urval kan 

användas vid pilotstudier då man vid den huvudsakliga empiriska insamlingen tillämpar ett 

mer strukturerat urval. Pilotstudien genomfördes med Fredrik Ericsson som är specialist på 

finansiell rapportering och arbetar för revisionsbyrån KPMG. Fredrik blev dessutom lovordad 

utav ett antal personer man kommit i kontakt med vilka tidigare arbetat tillsammans med 

honom. Genomförandet utav en pilotintervju med Fredrik gav en möjlighet att närma sig en 

respondent med goda kunskaper inom fältet som också anses vara specialist inom området. 

Man fick således möjlighet att utveckla frågorna samtidigt som respondenten kunde utveckla 

sina svar. Något som ledde till en större förståelse för ämnet och hur ämnet ska angripas. 

Detta kan anses vara en fördel som bidrar till en högre tillförlitlighet i studien. 

5.3.2 Intervjuform 

Intervjun utfördes per telefon då detta ansågs mest tidseffektivt för bägge parter. Intervjun 

genomfördes i semi- strukturerad form då det tillät den intervjuade att utveckla sina idéer och 

tala mer utförligt om de ämnen som togs upp. Betoningen låg sedermera på att den 

intervjuade skulle ha möjlighet att utveckla sina synpunkter (Saunders m.fl. 2007). I en 

semistrukturerad intervju följer intervjuaren ett formulär som består av ett fåtal öppna frågor 

eller bredare teman som samtalet centreras kring (Alvehus, 2013). Respondenten har på detta 

tillvägagångssätt en betydligt större möjlighet att påverka intervjuns innehåll. Det blev därför 

viktigt att under intervjun vara aktiv, lyssna och arbeta med följdfrågor (ibid.). Fyra dagar 

innan intervjun översändes intervjuunderlag till Fredrik i form utav ett utkast till 

frågeformuläret. Detta gav Fredrik möjligheten att bedöma relevansen i dessa redan innan 

intervjun. Som komplement till det utkast som översändes till Fredrik hade man som 

intervjuare ett intervjuunderlag att utgå ifrån, vilket gör att intervjun kan klassificeras som 

semi- strukturerad. Då intervjun skulle kvalitetssäkra de påståenden som var aktuella för den 

kvantitativa undersökningen var det fördelaktigt att ha möjlighet att ställa följdfrågor till 

Fredrik. 
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5.3.3 Intervjuguide 

För att erhålla en uppfattning om det frågeformulär som skulle tilldelas revisorer och 

banktjänstemän var relevant och uppfattas på rätt sätt har följande intervjuguide utarbetats (se 

bilaga 1). Saunders m.fl. (2007) menar att man kan använda sig utav en intervjuguide för att 

försäkra sig att de för intervjun aktuella frågorna kan användas till att utveckla eller besvara 

forskningsfrågan. Intervjuguiden ger således en översikt för de områden som man åsyftar att 

beröra i intervjun samt att man kan tillämpa en specifik ordning på dessa 

(ibid.).  Intervjuguiden inleddes med en presentation utav studien samt frågor om intervjun 

tilläts att spelas in och att använda Fredriks namn i studien. För att erhålla en uppskattning 

utav frågeformulärets relevans diskuterades därefter studiens tidsaspekt och relevans. Detta 

för att man skulle få en uppfattning om frågeformulärets utformning var i behov av förändring 

då nya tolkningar gjorts avseende de standardförändringar som i skrivande stund är 

aktuella.  Därefter behandlades relevansen fråga för fråga och hur missuppfattningar och 

tolkningsfel kunde ske utifrån de påståenden som presenterades för Fredrik. Varefter 

diskuterades hur omformuleringar kunde göras av påståenden som skulle öka 

frågeformulärets tillförlitlighet. Avslutningsvis behandlades om det skulle finnas andra 

påståenden utöver de vi presenterade som skulle vara aktuella för att besvara hypotesen. 

5.4 Datainsamlingsmetod: Frågeformulär 

Frågeformuläret är studiens huvudsakliga insamlingsmetod för empiri, det är därför utav 

yttersta vikt att denna genomförs på ett genomtänkt sätt samt att frågorna är relevanta och 

tydliga. I följande avsnitt kommer en genomgång göras utav hur urval av respondenter, 

utformning utav frågeformulär samt hur själva operationaliseringen genomförts.  

5.4.1 Urval 

Populationen som är aktuell i denna studie är samtliga auktoriserade revisorer i Sverige vilka 

är medlemmar i FAR per 2014-04-07 samt banktjänstemän vilka inom sin yrkesroll arbetar 

med värdering utav finansiella tillgångar. Auktoriserade revisorer per 2014-04-07 som var 

möjliga att tilldela frågeformuläret var till antalet 2752 stycken.  Då man i denna studie inte 

har möjlighet att nå ut till samtliga banktjänstemän med kunskap inom det aktuella ämnet var 

man i behov utav att genomföra ett urval.  Urvalet har varit strategiskt då det inte klart 

framgår vilka tjänstemän i respektive bank som arbetar med värdering samt bedömningar utav 

finansiella tillgångar. Genom att göra ett strategiskt urval gavs möjligheten att nå just de 

individer eller delar inom organisationen som besitter den information man vill erhålla 
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(Alvehus, 2013). Genom tidigare erfarenheter har man erhållit god kontakt med personer 

inom de utvalda bankerna som vidare tilldelat frågeformuläret till en ganska smal grupp 

respondenter med hög kompetens inom ämnet. Fredrik Ericsson instämmer och menar att vad 

gäller urvalet utav banktjänstemän är det viktigt att erhålla svar från de som sitter på 

kreditavdelningar och arbetar med dessa saker (F. Ericsson, personlig kommunikation, 9 maj 

2014). Respondenternas yrkesroller är rörelsechef, kreditchef, kontorschef och 

företagsrådgivare. Man gjorde denna avgränsning då man inte anser att ett större antal 

respondenter förbättrar resultatet då de inte skulle haft samma kunskap. Det ska därför 

poängteras att urvalet har ett inslag utav bekvämlighetsurval. Vid ett bekvämlighetsurval är 

risken att återge en viss grupps uppfattningar snarare än en populations uppfattningar 

angående ett fenomen något som måste beaktas (ibid.).   

 I denna studie är således kvalitén på svaren hos banktjänstemän viktigare än kvantiteten av 

svar.  Alvehus (2013) menar att det vid urval är viktigt att ha i åtanke vilken information man 

vill få ut. Att ha två olika populationer som jämförs ger vidare en nyanserad insikt i ämnet 

(ibid.) Att endast undersöka antingen banktjänstemän eller revisorer skulle inte uppfylla 

studiens syfte att försöka beskriva uppfattningar angående bedömningars påverkan på en 

rättvisande bild inom redovisning utav finansiella tillgångar.  

5.4.2 Frågeformulärets utformning 

Frågeformuläret har tagits fram utifrån de faktorer man identifierat som väsentliga vid 

bedömningar och beslutsfattande i den teoretiska referensramen. Dessa faktorer 

konkretiserades genom ett antal påståenden som sedan indelades i block utifrån vad 

påståendet skulle försöka mäta (se bilaga 2 och 3).  Då frågeformuläret är studiens 

huvudsakliga insamlingsmetod var det utav yttersta vikt att denna genomfördes på ett 

genomtänkt sätt och att frågorna var relevanta och tydliga. För att säkerställa detta stämdes 

påståendena av genom den tidigare nämnda pilotintervjun. Genom intervjun erhölls tips 

angående vilka faktorer som var relevanta att fokusera på, hur vi skulle formulera våra 

påståenden samt vilka personer Fredrik ansåg vara lämpliga att besvara frågeformuläret. 

Intervjun gav oss dels bekräftelse på att de uppfattningar som erhållits genom litteratur var 

korrekta samt hjälpte till med ytterligare idéer på hur man kunde utveckla frågeformuläret. 

Frågorna är utformade på så vis att de går att besvara med ett utav ett antal förutbestämda 

svarsalternativ. Detta kallas stängda frågor och ger en enhetlig längd på svaren samtidigt som 

informationen blir lätt att kvantifiera vilket eftersträvas i denna studie (Denscombe, 2012). 
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Stängda frågor blir möjligt att använda då man inte efterfrågar utvecklade svar utav 

respondenten utan att denna endast tar ställning till frågorna. Frågorna besvarades enligt två 

olika skalor. Den första utgick ifrån instämmer inte alls (1) till instämmer helt (7) medans den 

andra utgick från i liten utsträckning (1) till i stor utsträckning (7) (se bilaga 2 och 3). F. 

Ericsson expert inom finansiell rapportering (personlig kommunikation, 9 maj 2014) 

instämmer med att man genom dessa påståenden får respondentens uppfattning angående 

bedömningarnas lämplighet samt vilka som anses vara mer eller mindre relevanta. 

Frågeformuläret var indelat i fyra block vilka syftar till att redogöra för olika uppfattningar 

angående bedömningar. Tanken bakom block ett var att få banktjänstemän och revisorer att 

redogöra för sina uppfattningar angående i vilken utsträckning det är rättvisande att tillämpa 

interna bedömningar alternativt externa regelverk vid förlustavsättningar. Block ett består 

utav två påståenden där det första påståendet 7.1 behandlar om det finns möjlighet för banken 

att göra interna bedömningar. Påstående 7.2 behandlar vikten av tydliga och specifika 

riktlinjer att följa. Respondenten svarar på en skala från ett till sju vilken sträcker sig från 

instämmer inte alls (1) till instämmer helt (7). 

Block fyra är starkt kopplat till block nummer ett. Det används dels för att erhålla åsikter om 

reglering kontra bedömningar men även uppfattning av den nytta som ett handlingsutrymme 

innebär. Då dessa block är starkt kopplade till varandra har man valt att redovisa dem efter 

varandra istället för i nummerordning. Dessa påståenden är precis som de i block ett kopplade 

till hypotesen att banktjänstemän förespråkar bedömningar i större utsträckning än revisorer. 

En andra funktion som dessa påstående har är att de kan jämföras med respondentens svar på 

frågorna i block ett då dessa motsvarar varandra i hög utsträckning. Genom att konstruera 

frågorna på detta vis kan en trovärdighet i svaren undersökas (Denscombe, 2012). Påstående 

10.1 behandlade om det var av större vikt att följa regler än att kunna göra bedömningar. 

Påstående 10.2 tog upp vikten utan ha ett stort handligsutrymme för att kunna göra 

bedömningar. I det fjärde blocket svarade respondenten utifrån samma svarsalternativ som i 

block ett vilket således innebär instämmer inte alls (1) till instämmer helt (7). 

Block två består utav sex påståenden (påstående 8.1-8.6) och ska ge en bild utav hur viktiga 

respondenten anser sex olika faktorer vara för en rättvisande bild utav förlustavsättningar. 

Påstående 8.1, 8.2, 8.5 och 8.6 har sin utgångspunkt i vilken utsträckning tidigare fattade 

beslut leder till en rättvisande bild vid nya bedömningar. Frågorna är kopplade till teorier 

angående beslutsfattande vilka behandlades i den teoretiska referensramen. Dessa teorier 
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menar att beslutfattares tidigare erfarenheter utav liknande eller nuvarande engagemang kan 

påverka bedömningar som görs av framtida utfall. Påstående 8.1 tar upp vikten av att beakta 

tidigare erfarenheter utav kreditförluster. Påstående 8.2 belyser om man ska relatera till 

liknande låneengagemang medans 8.5 behandlar vikten av att beakta tidigare bedömningar 

som gjorts utav den nuvarande krediten. I påstående 8.6 bedöms betydlesen utav att relatera 

till andra krediters utfall.  Påstående 8.3 och 8.4 är två vedertagna faktorer vid bedömning av 

kreditkvalitet och tar ingen direkt hänsyn till tidigare utfall utan ger snarast en bedömning 

utav kreditens nuläge utifrån de riktlinjer och regleringar som ska följas vid värdering. 

Påstående 8.3 behandlar vikten av att beakta kredittagarens risk för fallisemang. Vilket kan 

förklaras som kredittagarens risk för att inte kunna betala tillbaka krediten. Påstående 8.4 

behandlar om man ska beakta typ av kreditprodukt. Detta blir relevant utifrån att olika 

krediter innebär olika mycket risk med hänsende till exempelvis säkerheter genom panträtt 

eller dylikt.  Frågorna i blocket används således för att försöka identifiera vad som 

förespråkas utav bedömningar och reglering utan att nämna de båda faktorerna. De kan dels 

användas för att jämföra med påståenden i block ett och block fyra genom att stämma av om 

respondenten svarar enhetligt utifrån sin uppfattning. De kan även användas som avgörande 

svar om svaren i block ett och block fyra inte visar upp något direkt samband.  Genom att 

variera syftet med frågorna och omformulera frågor med liknande syfte kan eventuella 

skillnader identifieras vilket man försöker åstadkomma (Denscombe, 2012). Block två 

försöker precis som block ett och block fyra besvara hypotesen att banktjänstemän 

förespråkar bedömningar i större utsträckning än revisorer men man försöker göra det utan att 

trycka på just dessa faktorer. Respondenten svarar också här på en skala från ett till sju där 

bedömningen är från i liten utsträckning (1) till i stor utsträckning (7). 

Block nummer tre är knutet till den kommande redovisningsmodellen Expected loss model. I 

instutionaliakapitlet (kapitel 3) redogörs för vilka bedömningar som anses bli utav störst 

betydelse då den nya modellen blir tillämplig. De fyra faktorer som ska bedömas är 

återstående löptid, framtida förluster, när det föreligger en signifikant ökning i kreditrisk och 

när kreditrisken inte längre kan anses vara låg. Dessa frågor är svåra att ta ställning till då de 

alla är väsentliga att göra bedömningar utifrån. F. Ericsson expert inom finansiell rapportering 

(personlig kommunikation, 9 maj 2014) instämmer och menar att dessa fyra faktorer leder till 

viktiga och kritiska bedömningar i redovisningen utav kreditförluster. Det blir ytterligare 

problematiskt då modellen ännu inte är införd. Det finns en medvetenhet angående denna 

problematik men man anser dock påståendena vara väsentliga att ta med då de kan återspegla 
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meningsskiljaktigheter angående i vilken omfattning banktjänstemän och revisorer anser 

bedömningar vara nödvändiga. Påstående 9.1 behandlar vikten utav att beakta kreditens 

återstående löptid. Påstående 9.2 behandlar vikten utav att bedöma storleken på framtida 

förluster medans påstående 9.3 tar upp betydelsen av att bedömma när en signifikant ökning 

utav kreditrisken förekommer. Avslutningsvis behandlar påstående 9.4 vikten av att 

identifiera när kreditrisken inte längre kan anses vara låg. Respondenten svarar i detta block 

utifrån samma svarsalternativ som i block två vilket således utgår ifrån i liten utsträckning (1) 

till i stor utsträckning (7). 

Att dela in frågegormuläret i dessa block är inget som respondenterna blir uppmärksammade 

på att man gjort. Den stora anledningen till indelningen är att den ska användas i analysen för 

att kunna jämföra resultaten på ett tydligt sätt. Detta ska leda till att resultaten blir lättare att 

tolka men även underlätta presentationen för läsaren. 

5.4.3 Operationalisering 

Frågeformuläret har för att kunna distribueras på ett effektivt sätt tagits fram i webbformat. En 

fördel med detta är att respondenten enkelt kan välja ett utav flera alternativ till respektive 

fråga för att sedan skicka in frågeformuläret. Genom denna metod för datainsamling 

underlättas arbetet genom att man inte behöver föra in svaren manuellt. Detta reducerar 

studiens operativa risker och eliminerar dessutom risken för påverkan utav den mänskliga 

faktorn som att föra in felaktig data (Denscombe, 2012). Då frågeformuläret dessutom skickas 

ut till banktjänstemän och revisorernas e-postadresser ökar sannolikheten att frågeformuläret 

tilldelas den person som den är tänkt att besvaras utav (Saunders m.fl. 2007). 

Beroende och oberoende variabel 

Denna studie åsyftar förklara hur revisorer och banktjänstemän uppfattar att bedömningar 

påverkar en rättvisande bild vid redovisning utav kreditförluster. Det som ska försöka skapas 

är således en förklaring till om revisorer och banktjänstemän anser att ett orsak-verkan 

samband förekommer mellan subjektiva bedömningar och redovisningens kvalitet. 

Denscombe (2012) menar att man för att förklara orsak-verkan samband använder sig utav 

beroende och oberoende variabler.  

För att förstå vilka samband som frågeformulärets utgivare kan dra vid en analys är det viktigt 

att särskilja vilka variabler som är beroende samt oberoende. I denna studie är bedömningar 

den oberoende variabeln vilken används för att undersöka revisorer och banktjänstemäns olika 
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uppfattningar. Dessa uppfattningar är angående om bedömningar leder till en mer rättvisande 

bild utav bolagets redovisningen eller inte. Således är redovisningen som rättvisande bild utav 

bolagets ställning studiens beroende variabeln. Vid utformning utav samtliga påståenden i 

frågeformuläret har man utgått ifrån den beroende variabeln ”en rättvisande bild” för att 

poängtera dess betydelse i studien. Detta i enlighet med hypotesen där man strävar att 

undersöka uppfattningar angående i vilken uträckning bedömningar påverkar en rättvisande 

bild utav avsättningar för kreditförluster. 

Kontrollvariabler 

Frågeformuläret inleds med fem kontrollvariabler. Kontrollvariablerna är enkla att besvara 

vilket inbjuder respondenten till att fortsätta besvara formuläret istället för att exempelvis bli 

avskräckt (Denscombe, 2012). Utöver dess egenskap som inbjudande möjliggör 

kontrollvariabler att avslöja eventuella samband som inte har relevans utan som uppstått 

endast genom statistisk samvariation (Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen, 2010). Djurfeldt 

m.fl. (2010) menar att införandet utav kontrollvariabler kan förklara vilka faktorer utöver den 

oberoende variabeln som samvarierar med den beroende. Detta blir vitalt i studien för att inte 

göra slutsatsen att orsakssambandet är uppenbart. Något som Körner och Wahlgren (2013) 

anser vara fallet i flera undersökningar. Kontrollvariabler som tagits med i denna studie är 

kön, yrke, arbetsgivare, ålder samt erfarenhet. Att undersöka kön är relevant då det finns 

forskning som påvisar olika förhållningssätt till risk mellan män och kvinnor där män varit 

mer riskbenägna (de Véricourt, Jain, Bearden, & Filipowicz, 2012; Thiruvadi & Huang, 2011; 

Daruvala, 2007). Low, Howard & Hooper (2008) menar att en individs moral och 

riskmedvetenhet påverkas utav vissa faktorer. Två utav dessa faktorer är personliga 

erfarenheter och individens ålder. Något som ofta har ett samband. När det gäller arbetsgivare 

kan detta påverka respondentens svar då det tidigare bevisats att ägarstruktur kan påverka hur 

banken ser på redovisning utav kreditförluster (Leus, 2006). 

5.5 Bortfall och svarsfrekvens 

För att minimera svarsbortfallet i denna studie prioriterades en tydlig design och en 

konsekvent utformning utav frågorna (Saunders m.fl., 2007). Den sjugradiga svarsskalan var 

således genomgående i frågeformuläret för att respondenten skulle anse att frågeformuläret 

hade en enhetlig struktur och skulle vara lätt att besvara. Om respondenten uppfattar 

frågeformuläret och dess utformning som komplicerat kan respondenten utelämna svar på 
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vissa påståenden. Vilket skulle ge ett partiellt bortfall och göra resultatet mindre tillförlitligt 

(Körner & Wahlgren, 2013).  

Redan vid utskicket skedde ett bortfall då vissa e-postadresser inte fanns registrerade i den fil 

som hämtats ifrån FAR:s register. Frågeformuläret sändes ut till 2752 revisorer via 

SurveyMonkey e-postutskick. Varav 39 stycken av dessa var avregistrerade för utskick via 

SurveyMonkeys tjänster. Fyra e-postadresser var inkorrekta vilket resulterade i att dessa blev 

återsända. Detta innebär att frågeformuläret tilldelades 2709 revisorer. Vid första utskicket 

erhölls svar ifrån 52 revisorer och vid ett påminnelseutskick två dagar senare erhölls 

ytterligare 53 svar. Detta ger sammanlagt 105 utav revisorer besvarade frågeformulär, som 

således ger en svarsfrekvens på ungefär 3,8 %. Fem revisorer avböjde på grund utav bristande 

erfarenhet, fem revisorer avböjde på grund av hög arbetsbelastning, tre avböjde på grund utav 

avslutad tjänst. I samband med frågeformulärets utskick blev vi kontaktade av två 

uppsatsansvariga som meddelade att dess medarbetare inte hade tid att besvara 

frågeformuläret. 

Tabell 5.1- Bortfall och svarsfrekvens revisorer  

  Antal/frekvens 

Antal utskick  2752 

Totalt bortfall 2690 

Ej svarade 2647 

Avregistrerade 39 

Återsända 4 

Besvarade 105 

Svarsfrekvens 3,8 % 

 

Vid utskick utav frågeformuläret till banktjänstemän tros man erhållit en hög svarsfrekvens. 

Platschefer som tidigare blivit kontaktade tilldelades frågeformuläret genom en webbadress 

som publicerats via SurveyMonkey. Platscheferna tilldelade sedan de medarbetare de ansåg 

har god kunskap inom ämnet och arbetade dagligen med förlustavsättningar. Frågeformuläret 

tilldelades sju platschefer och man erhöll därmed 33 besvarade frågeformulär. Detta innebär 

att vardera bank bidrog med att i genomsnitt 4,7 banktjänstemän besvarade frågeformuläret. 

Då platscheferna tilldelades webbadressen manuellt fanns inte möjlighet till att genom 

SurveyMonkeys tjänster utsända påminnelse till medarbetarna personligen utan endast genom 

kontakt med platschefen.  Man har därav varit i kontakt med vardera platschef för att 

kontrollera att utskicket gick som planerat samt att frågeformuläret gick bra att besvara.  
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5.6 Statistisk bearbetning 

Vid frågeformulärets utskick användes SurveyMonkey och dess tjänster. Detta gav den 

statistiska bearbetningen en stor fördel då man minimerade den operativa risken väsentligt 

genom att inte behöva mata in siffermaterialet i datorn.  Då siffermaterialet var insamlat och 

innan den statistiska bearbetningen kunde påbörjas matades siffermaterialet in i 

kalkylprogrammet Microsoft Excel. I Microsoft Excel sorterads det insamlade siffermaterialet 

och anpassades inför kommande bearbetning och analys. Bearbetning och analys utav det 

empiriska materialet som frågeformuläret genererade utfördes sedan genom 

statistikprogrammet SPSS.  

En analytisk undersökning innehåller ofta någon form utav hypotesprövning (Körner & 

Wahlgren, 2013). Vid hypotesprövning formuleras alltid en nollhypotes och en mothypotes, 

när en hypotes prövas leder det till att hypotesen antingen förkastas eller inte förkastas (ibid.). 

Innan de statistiska testerna kunde påbörjas bestämdes vilken signifikansnivå testerna skulle 

baseras på. Signifikansnivån innebär att man fastställer hur stor risken ska vara att förkasta 

nollhypotesen när den är sann (ibid.). Signifikansnivån skall naturligtvis vara liten men det är 

omöjligt att helt eliminera den. I denna studie har man valt att tillämpa en signifikansnivå på 5 

% vilket är ett vanligt tilltaget värde (Körner & Wahlgren, 2013; Djurfeldt m.fl. 2010). En 

signifikansnivå på 5 % innebär att vid p-värden < 0,05 anses signifikanta samband och 

hypotesen förkastas ej. Inom företagsekonomi är det också vanligt att man tillämpar en 

signifikansnivå på 10 % (Tagesson m.fl. 2003; Bjørnenak, 2007). 

5.7 Källkritik 

Källkritik används för att avgöra om informationskällan mäter eller undersöker det den utger 

sig för att mäta. Källkritik innebär således att man undersöker källans giltighet. Då man skall 

avgöra källans giltighet är det primärt att applicera ett kritiskt tänkande. Det kan vara att man 

ser en situation ifrån ett annat perspektiv och frågar sig varför utfallet blev på detta sätt 

(Phillips & Bond, 2004). Man menar också att man skall se ett fenomen utifrån flera vinklar 

och söka förståelse genom att identifiera och bedöma dessa utifrån flera perspektiv (ibid.). I 

den kvantitativa data som insamlats har man utgått ifrån samtliga auktoriserade revisorer på 

Revisornämndens webbsida. Därför har inte något urval gjorts utan snarare har hela 

populationen bortsett från de revisorer som avböjt deltagande genom SurveyMonkey 

tillämpats. Det kan anses vara en styrka att kunna nå ut till i stort sett hela populationen då 

tillförlitligheten ökar i den insamlade empirin. Vad gäller de banktjänstemän som tilldelats 
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frågeformuläret är de insatta i ämnet och arbetar med bedömningar vid förlustavsättningar i 

sin dagliga tjänst. Frågeformuläret tilldelas platschefer i sju olika banker som sedan i sin tur 

tilldelar de tjänstemän som de anser ha störst kunskap och erfarenhet inom ämnet. I studien 

har man således tillämpat ett strategiskt urval med ett inslag av bekvämlighetsurval. Man är 

väl medvetna om att det är att föredra att undersöka en hel population men har i denna 

undersökning inte haft möjligheten att nå ut till denna. Då man via chefspositioner i olika 

banker når ut till tjänstemän som är insatta i ämnet är förhoppningen att detta ger en hög 

tillförlitlighet. Svagheten i detta sätt att samla in data är att det inte kan säkerställas att 

frågeformuläret dels blivit vidarebefordrat men även vem det vidarebefordrats till samt ingen 

möjlighet att utsända påminnelse till var och en av respondenterna. 

I den kvalitativa primärdata som empiriskt insamlat har man tillämpat ett icke 

sannolikhetsurval genom att subjektivt ”handplocka” Fredrik Ericsson på KPMG som anses 

vara en expert inom studiens område. Denscombe (2012) menar att fördelen med ett 

subjektivt urval är att det tillåter forskaren att närma sig människor eller företeelser som han 

eller hon på goda grunder kan anta vara avgörande för studien. Detta gör att man som forskare 

på ett tydligare sätt kan belysa den aktuella forskningsfrågan. Det gör dessutom den empiriska 

insamlingen mer informativ än konventionella sannolikhetsurval (Denscombe, 2012). Då det 

varit relevant att intervjua någon med god kunskap inom ett område som är komplext och 

försöka förenkla detta blev denna insamlingsmetod lämplig i denna studie. 

Vad gäller litteraturstudier har det eftersträvats att begränsa antalet äldre vetenskapliga 

artiklar. Det har i flera perspektiv varit ett naturligt och medvetet val. I tillämpningen av 

vetenskapliga artiklar har man endast använt artiklar som varit vetenskapligt granskade. Trots 

att man använt vetenskapligt granskade artiklar är man väl medvetna om att artiklarna väger 

olika tungt vad gäller dess objektivitet. Det har medfört en strävan efter att använda artiklar 

som anses ha hög grad utav objektivitet. I detta sammanhang är det vetenskapliga artiklar som 

är empiriskt testade och i hög utsträckning grundade på fakta och därmed inte åsikter och 

känslor. I studien har man även strävat efter att främst tillämpa artiklar som har hög rating 

enligt Academic Journal Quality Guide (Association of Business Schools, 2010).   

5.8 Trovärdighet 

Det är vitalt att visa på att  studien resultat kan anses vara riktig och därmed tillförlitlig. Det är 

vida känt att en studie inte är bättre än sitt empiriska material varvid detta är vikigt att beakta. 

I de fall en studie inte kan anses vara tillförlitlig finns det ingen anledning att sätta någon 
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tilltro till studiens resultat (Denscombe, 2012). Utan verifiering skulle således en studie sakna 

trovärdighet (Silverman, 2006; Denscombe, 2012). Silverman (2006) menar att trovärdigheten 

är avgörande för all forskning oavsett om den är kvalitativ eller kvantitativ till sin natur. För 

att forskningen skall vara trovärdig måste den således grunda sig på metoder och 

tillvägagångssätt som är erkända som utgångspunkt i tillförlitliga studier (Denscombe, 2012). 

För att diskutera och avgöra kvalitet i vetenskapliga sammanhang kan man tillämpa 

begreppen validitet, reliabilitet, tillförlitlighet, generaliserbarhet och objektivitet (ibid.). Ett 

vanligt sätt är att göra en distinktion mellan begreppen reliabilitet och validitet (Alvehus, 

2013).  

5.8.1 Validitet 

Validitet avser huruvida man i en studie mäter det som eftersträvas eller för all del undersöker 

det som eftersträvas att undersökas (Alvehus, 2013). Validiteten kan ifrågasättas i de fall 

forskaren utfört studien på fel eller en begränsad målgrupp. En synonym till validitet kan 

således förklaras som giltighet (ibid.).  

För att avgöra studiens validitet kan man tillämpa tre alternativa begrepp utav validitet 

(Kvale, 1989). Hantverksvaliditet åsyftar att slutsatser grundas på metodiskt arbete med 

datainsamling och analyser. Kommunikativ validitet innebär att kunskapsanspråket testas i 

dialog, genom dialog undersöks resonemangets bärighet och relevans. Pragmatisk validitet 

åsyftar att kunskapen skall vara relevant på så vis att den har en samhällspåverkan (ibid.).  

För att erkänna hög validitet i den empiri som testats har man genomfört en pilotintervju som 

åsyftar att kvalitetssäkra de påståenden som är aktuella i det frågeformulär som sedan 

utformades för banktjänstemän och revisorer. I empirin har man återigen bedömt dess 

validitet genom de tre alternativa begrepp utav validitet som kan tillämpas (Kvale, 1995). 

Man anser sig tillämpat metodiskt arbete i datainsamling och analys. Detta då frågeformuläret 

är kvalitetssäkrat genom en intervju med Fredrik Ericsson som anses vara specialist inom 

finansiell rapportering. Man anser sig uppfylla kommunikativ validitet genom att undersöka 

två målgrupper i banktjänstemän och revisorer. Dessa målgrupper kan man på så vis sätta i 

dialog till varandra då de enligt studiens hypotes anses ha skilda uppfattningar. Slutligen kan 

konstateras att den studie som genomförs har en samhällspåverkan. Detta inte minst då en ny 

standard ska implementeras som får en påverkan på banker och andra finansiella institut.  
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5.8.2 Reliabilitet 

Alvehus (2013) menar att reliabilitet är ett mått på studiens resultat med hänseende till dess 

stabilitet och tillförlitlighet. Begreppet reliabilitet avser således huruvida forskningsresultat är 

upprepningsbart. Detta innebär att den som utför en studie med ett kritiskt förhållningssätt är i 

behov av att bedöma forskningens reliabilitet. Forskaren kan således ställa sig frågan – om 

man gör om samma undersökning, kommer man rimligtvis fram till samma resultat? Detta 

med hänseende till variationer i forskarens subjektiva bedömningar och det strategiska urval 

som sker utav banktjänstemän (ibid.). Man kan anse att denna studie är upprepningsbar då 

frågeformuläret som empirin grundar sig på avser samtliga auktoriserade revisorer som är 

medlemmar i FAR. Ett varningens tecken bör dock framföras gällande banktjänstemännens 

uppfattningar. Detta då ett urval är gjort och ett strategiskt urval kan leda till ett avvikande 

utfall. Frågeformuläret har tilldelats endast de banktjänstemän som arbetar med 

förlustavsättningar dagligen för att minimera det avvikande utfall som man skulle kunna ske 

om man tilldelar ett annat urval frågeformuläret.  

5.8.3 Tillförlitlighet 

Denscombe (2012) menar att tillförlitligheten baseras på huruvida ett forskningsinstrument är 

neutralt till sin verkan och om instrumentet skulle vara konsekvent om det tillämpas vid olika 

tillfällen med allt annat lika. Det är inte möjligt att kontrollera forskningskvaliteten och 

forskningsfynden genom att upprepa forskningen på samma sätt som naturvetenskapsmän gör 

när de upprepar ett experiment. Detta beror främst på att det är näst intill omöjligt att kopiera 

ett socialt sammanhang samt att tidsaspekten har en avgörande påverkan på resultatutfallet 

(ibid.). I denna studie ansågs redan vid studiens början att ett kvantitativt tillvägagångssätt 

med tillhörande frågeformulär var mest relevant och tillämpligt. Frågeformuläret är kvalitativt 

underbyggdt genom en pilotintervju. Pilotintervjun ökar således tillförlitligheten då den testar 

frågeformulärets utformning och relevans innan den presenteras för formulärets respondenter. 

Frågeformuläret framställdes och designade inom en kort tidsram efter att pilotintervjun 

genomförts för att inte tidsaspekten skulle få något utrymme för påverkan.  

5.8.4 Generaliserbarhet 

En ambition med denna studie är att kunna genomföra en generalisering. En empirisk 

generalisering innebär att man utifrån ett begränsat antal studerade instanser antar att dessa 

kan anses vara representativa för hela dess population (Alvehus, 2013). Då frågeformuläret 

tilldelats samtliga auktoriserade revisorer som är medlemmar i FAR kan man anse att en 

generalisering kan göras på revisorers åsikter och ställningstaganden. Då det är en svårare 
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process att nå ut till de banktjänstemän som är aktuella för studien är man medveten om att 

urvalet inte når ut till samma mängd respondenter. Ett begränsat antal respondenter begränsar 

också studiens generaliserbarhet. Men då man gjort ett urval i enlighet med de som arbetar 

dagligen med förlustavsättningar tros studien ha en tillförlitlig grad av generaliserbarhet. 

Generaliserbarhet kan också innebära att det återfinns en möjlighet att tillämpa studiens 

empiri på andra exempel än på den aktuella företeelsen (Denscombe, 2012). Det handlar 

således om empirins förmåga att förklara eller förekomma i liknande företeelser. Empirin 

behöver således inte vara unik för studien ifråga (ibid.). Den empiri man i denna studie 

insamlat kan tänkas vara aktuell för andra liknande studier då man eftersträvar att beskriva 

och analysera olika uppfattningar angående subjektiva bedömningars påverkan på en 

rättvisande bild.  

5.8.5 Objektivitet 

Objektivitet är vitalt för en studies trovärdighet. Att studien anses objektiv innebär att man 

hänvisar till frånvaron av snedvridning i studien (Denscombe, 2012). Detta innebär att studien 

skall vara opartisk och neutral i sin beskaffenhet. Det innebär att den som genomför studien 

inte skall ha en inverkan på resultatet. Något som utmärker rättvisa och ärliga datainsamlings- 

och analysprocesser (ibid.). Objektivitet är något som prioriterats att uppnås i samtliga 

moment för att nå en tillförlitlig och trovärdig slutsats. Genom studiens gång har man 

medverkat i seminarium, föreläsning som behandlar kritiskt tänkande samt haft en 

kontinuerlig och god kontakt med handledare för att uppnå en neutral bild utav studiens 

omfattning och relevans. 

5.9 Etiska beaktanden 

Vid studiens datainsamling är det vitalt att beakta etiska aspekter. Det är således av mycket 

stor betydelse att respektera deltagarnas rättigheter och värdighet, undvika att deltagarna lider 

skada genom att medverka samt att forskarna arbetar på ett sätt som är ärligt och respekterar 

respondenternas integritet (Denscombe, 2012). Utgångspunkten för forskningsetiska 

överväganden anses vara individskyddskravet (Vetenskapsrådet, 2002). En del i detta är att 

inför varje vetenskaplig undersökning skall forskaren göra en avvägning av värdet på det 

förväntade kunskapstillskott i relation till möjliga risker i form utav negativa konsekvenser för 

respondenter och eventuell tredje person (ibid.). Frågeformuläret utformades således på så vis 

att ingen skulle uppleva negativa konsekvenser och därmed kunna uppleva påståendena som 

förödmjukande eller kränkande.  
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Det grundläggande individskyddskravet kan konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav vilka är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). För att relatera till informationskravet har man således i denna 

studie varit aktsam i hur man kontaktat respondenten och på ett vänligt sätt givit en 

förfrågning angående dess deltagande.  Samtliga respondenter hade ett val om de önskade 

delta i studiens datainsamling och genom deltagande ansågs de ha givit forskarna ett 

informerat samtycke. Frågeformuläret utformades i enlighet med samtyckeskravet på så vis 

att respondenten inte tvingades delge sitt svar och således ta ställning. Respondenten hade 

alltid en möjlighet att avböja de frågor som man inte vill delge sin uppfattning eller åsikt 

angående. Studien beaktade också konfidentialitetskravet. Vid förfrågan om deltagande 

uppgav forskarna att deras svar och övriga uppgifter behandlades konfidentiellt.  Vilket 

innebar att man garanterade respondentens anonymitet och säkerställde att informationen inte 

går att spåra tillbaka till dem.  Nyttjandekravet beaktades genom att respondenterna på ett 

tydligt sätt informerats att datainsamlingen endast skall användas i studiens primära syfte.   
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6. Empirisk analys  

I detta kapitel presenteras och analyseras det empiriska materialet som insamlats via 

frågeformulär till revisorer och banktjänstemän. Inledningsvis presenteras beskrivande 

statistik för revisorer och banktjänstemän. Varefter studiens empiri kommer analyseras 

genom Bivariat analys, Pearson correlation och Multipel linjär regression. Avslutningsvis 

analyseras empirin i en hypotesprövning.  

6.1 Beskrivande statistik 

Utifrån den empiri som insamlats genom frågeformulär har statistiska slutsatser genomförts. I 

den första delen utav den empiriska analysen ska beskrivande statistik presenteras. 

Kontrollvariabler som exempelvis ålder, antal år inom yrket samt erfarenhet utav revision av 

kreditinstitut skall behandlas. Vidare har även alphatest genomförts för att testa 

samstämmigheten på de olika påståendena och om dessa ger svar på samma sak vilket blir 

relevant utifrån frågeformulärets konstruktion. Utfallet av aplhatesten presenteras som 

avslutning utav den beskrivande statistiken.  

Beskrivande statistik innebär att man inom studien studerar variationen och andra egenskaper 

hos en variabel (Djurfeldt m.fl., 2010). Alla statistiska undersökningar innehåller beskrivande 

moment, men det återfinns stor variation i dess omfattning (Körner & Wahlgren, 2013). Julie 

Pallant (2010) menar att baskrivande statistik har tre användningsområden vilka är att 

beskriva metodurvalets karaktär, undersöka om metodurvalet innehåller några unika värden 

som kan påverka studiens statistiska bearbetning samt att kartlägga specifika 

forskningsfrågor. I studier som innehåller människor och olika individer är det att föredra att 

insamla information om antalet medverkande i studien, andel kvinnor och män, 

åldersfördelning, urvalets erfarenhet samt annan viktig bakgrundsinformation (ibid.) 

6.1.1 Revisorer 
Revisorer är den utav de två respondentgrupper vilka man i studien erhöll flest svar ifrån. Då 

frågorna var frivilliga att besvara varierade svarsfrekvensen något vilket går att utläsa i nedan 

tabeller. Man kan se en något lägre svarsfrekvens i ålder jämförelsevis antal år inom 

branschen och erfarenhet utav revision.  Detta kan tolkas som att ålder är något mer obekvämt 

att uppge.  
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Tabell 6.1 – Ålder revisorer 

 

Bland de som svarade på ålder var den yngsta respondenten 29 år och den äldsta respondeten 

67 år medans den genomsnittliga respondenten var 45,93 år gammal. Standardavvikelsen är 

10,035 år vilket förklarar den enskilda observationens spridning kring medelvärdet (Körner & 

Wahlgren, 2013). 

Tabell 6.2 – Erfarenhet revisorer 

 

En annan aspekt som behandlats främst vad gäller bedömningar är erfarenhet. I denna studie 

väljer man därför att presentera antal år revisorn arbetat inom branschen men också hur stor 

erfarenhet revisorn har utav revision av kreditinstitut. Utav de 105 revisorer som besvarade 

frågeformuläret har 104 revisorer besvarat frågan angående antal år inom branschen. Den som 

har arbetat kortast tid har varit aktiv i 5 år medans den som arbetat längst har varit aktiv i 45 

år. Det genomsnittliga antalet år inom yrket är 20,59 år och standardavvikelsen är 9,835 år. 

Det påstående som behandlar hur stor erfarenhet revisorn anser sig ha besvarades utav 

samtliga 105 revisorer. Frågan erhöll svar på hela svarsskalan vilken sträckte sig från ingen 

erfarenhet (0) till stor erfarenhet (7). Medelvärdet ligger i detta fall på 1,54 vilket innebär att 

den genomsnittliga revisorn har liten erfarenhet utav revision av kreditinstitut. 

Standardavvikelsen uppgår till 2,148. 

6.1.2 Banktjänstemän 
Banktjänstemän är den andra utav två respondentgrupper som är aktuell för denna studie. Då 

frågorna också för banktjänstemän var frivilliga att besvara varierade svarsfrekvensen. Man 

kan i enlighet med revisorerna se en något lägre svarsfrekvens i ålder jämförelsevis antal år 

inom branschen.  

Tabell 6.3 – Ålder banktjänstemän 

 

Vad gäller banktjänstemännens genomsnittliga ålder är den nästan identisk med revisorernas. 

Banktjänstemännens genomsnittliga ålder uppgår till 45,69 år i relation till revisorernas som 

Revisorer Frekvens Minimum Maximum Medelvärde Standardavviekelse

Ålder 96 29 67 45,93 10,035

Revisorer Frekvens Minimum Maximum Medelvärde Standardavviekelse

Antal år inom branschen 104 5 45 20,59 9,835

Erfarenhet: revision utav kreditinstitut 105 0 7 1,54 2,148

Banktjänstemän Frekvens Minimum Maximum Medelvärde Standardavviekelse

Ålder 29 23 64 45,69 11,622
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uppgår till 45,93 år. Standardavvikelsen för banktjänstemännens ålder är 11,622 år. Inom 

respondentgruppen banktjänstemän valde 29 utav 33 respondenter att besvara frågan ålder där 

den yngsta är 23 år och den äldsta är 64 år gammal. 

Tabell 6.4 – Erfarenhet banktjänstemän 

 

Vad gäller erfarenhet hos banktjänstemän testades detta genom att fråga om hur många år de 

varit aktiva inom branschen. Att fråga om deras erfarenhet ansågs inte relevant då vi haft för 

avsikt att få in svar endast från de med goda insikter i området. Samtliga 33 respondenter 

besvarade frågan angående hur många år de arbetat inom branschen. Den som arbetat kortast 

tid har arbetat i två år medans den som arbetat längst tid gjort detta i 45 år. Den 

genomsnittliga erfarenheten är 18 år och standardavvikelsen uppgår till 11,366 år.  

6.1.3 Reliabilitetstest  
En viktig aspekt vid analys utav data är att undersöka i hur stor utsträckning de olika 

påståendena som besvarats mäter samma sak. Enligt Pallant (2010) är ett utav de vanligaste 

sätten att testa dessa genom tillämpning av Cronbach’s alpha coefficient. Genom att testa 

Cronbach’s alpha erhålls ett alphavärde vilket presenteras för påståendena i frågeformulärets 

olika block samt mjuka respektive hårda variabler. I de fall detta värde är över 0,7 kan man 

anse att de mäter samma sak men man bör sträva efter värden över 0,8 för att visa det på ett 

övertygande sätt (Pallant, 2010).   

 

 

 

 

 

 

 

 

Banktjänstemän Frekvens Minimum Maximum Medelvärde Standardavviekelse

Antal år inom branschen 33 2 45 18 11,366
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Tabell 6.5 – Reliabilitetstest  

Block Påstående Alphavärde 

      

1 & 4 7.1 Möjlighet för banken att göra interna bedömningar 0,515 

  7.2 Tydliga och specifika externa riktlinjer att följa   

  10.1 Följa regler snarare än att göra bedömningar   

  10.2 Stort handlingsutrymme att göra bedömningar   

2 8.1 Beakta tidigare erfarenheter av kreditförluster 0,828 

  8.2 Relatera till liknande låneengagemang   

  8.3 Beakta kredittagarens risk för fallissemang   

  8.4 Beakta typ av kreditprodukt   

  8.5 Beakta tidigare bedömningar som gjorts av krediten   

  8.6 Beakta bedömningar av andra krediters utfall   

3 9.1 Kreditens återstående löptid 0,803 

  9.2 Bedömning av framtida förluster   

  9.3 När det föreligger en signifikant ökning av kreditrisk   

  9.4 När kreditrisken inte längre kan anses vara låg   

Mjuka variabler 7.1 Möjlighet för banken att göra interna bedömningar 0,842 

  10.2 Stort handlingsutrymme att göra bedömningar   

  8.1 Beakta tidigare erfarenheter av kreditförluster   

  8.2 Relatera till liknande låneengagemang   

  8.5 Beakta tidigare bedömningar som gjorts av krediten   

  8.6 Beakta bedömningar av andra krediters utfall   

Hårda variabler 7.2 Tydliga och specifika externa riktlinjer att följa 0,627 

  10.1 Följa regler snarare än att göra bedömningar   

  8.3 Beakta kredittagarens risk för fallissemang   

  8.4 Beakta typ av kreditprodukt   

 

I tabellen ovan (Tabell 6:5) framgår vilket alphavärde som producerats utifrån de påståenden 

som besvarats utav banktjänstemän och revisorer. För att erhålla en djupare förståelse för 

blockens utformning se avsnitt 5.4.2 - Frågeformulärets utformning. I avsnitt 5.4.2 redogörs 

för forskarnas tanke med denna blockindelning. 

Man kan säkerställa att påståendena inom block två och block tre samt de mjuka variablerna 

inom sin grupp har stor samvariation i svarsutfall och kan således anses mäta ”samma sak”. 

Däremot är detta inte möjligt vid varken en sammanslagning utav block ett och fyra eller 

bland de hårda variablerna. Då frågorna i block ett och fyra är konstruerade på så vis att de 

skulle vara varandras motsatser anses det positivt att alphavärdet indikerar att påståendena 

inte mäter samma sak. En förklaring är att påståendena inom blocken står i stark kontrast till 

varandra. Man skulle kunna omstrukturera svarsskalan eller koda om den för dessa påstående 
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för att på så vis erhålla ett högre alphavärde och därmed högre samstämmighet i svarsutfallet. 

Detta valde man att inte göra för att istället kunna bibehålla enighet med övriga statistika 

tester då detta underlättar läsarens förståelse.  Att använda endast ett påstående ifrån 

respektive block hade sannolikt givit ett betydligt högre alphavärde. Det är dock inte möjligt 

att göra Cronbach´s alpha- test med mindre än tre påståenden (Pallant, 2010).  

Att både block tre och de mjuka variablerna gav höga alphavärden är mycket intressant. Block 

tre mäter exempelvis uppfattningar angående de bedömningssvårigheter som kommande 

redovisningsmodell Expected loss model ger upphov till. Detta är intressant och visar på att 

respondenten har liknande uppfattning angående samtliga påstående i block tre.  

Samstämmigheten i de mjuka variablerna är också positivt och något som kan användas för 

att styrka argumentet att påståendet ”möjlighet för banken att göra interna bedömningar” från 

block ett och påståendet ”stort handlingsutrymme att göra bedömningar” i block fyra skulle 

vara lämpliga att mäta var för sig.  

6.2 Bivariat analys 

Då studien har sin utgångspunkt i jämförelsen mellan banktjänstemän och revisorers 

uppfattningar angående subjektiva bedömningar påverkan på en rättvisande bild har dessa två 

gruppernas svar använts i relation till varandra för att analysera eventuella skillnader. Det man 

strävar att undersöka är om det återfinns en signifikant skillnad i uppfattningar mellan 

respondentgrupperna (Pallant, 2010). Detta undersöks i denna uppsats genom en bivariat 

analys. Den bivariata anlysen innehåller samma påstående som i föregående reliabilitetstest 

men har genomföras med en annan kategorisering (se tabell 6.6). En tydligare och mer 

strukturerad kategorisering tillåts då man i en bivariat analys inte tvingas tillämpa minst tre 

påstående tillsammans utan man tillåts testa olika påståenden var för sig. Detta gör att 

påståenden inte behöver presenteras i de block som tidigare tillämpats. Här kommer istället 

påståendena analyseras utifrån respondetgruppernas svar. 

 

 

 

 

 



   Gustafson & Möller  
 

64 
 

 

Tabell 6.6 - Kategorisering utav påstående till beroende variabel 

Beroende variabel Påstående 

    

Handlinsutrymme & 7.1   Möjlighet för banken att göra interna bedömningar 

interna bedömningar 10.2 Stort handlingsutrymme att göra bedömningar 

Riktlinjer & 7.2   Tydliga och specifika externa riktlinjer att följa 

reglering 10.1 Följa regler snarare än att göra bedömningar 

Beaktande & 8.1   Beakta tidigare erfarenheter av kreditförluster 

jämförelse 8.2   Relatera till liknande låneengagemang 

  8.5   Beakta tidigare bedömningar som gjorts av krediten 

  8.6   Beakta bedömningar av andra krediters utfall 

Risk för fallissemang & 8.3   Beakta kredittagarens risk för fallissemang 

kreditprodukt 8.4   Beakta typ av kreditprodukt 

Expected loss model 9.1   Kreditens återstående löptid 

  9.2   Bedömning av framtida förluster 

  9.3   När det föreligger en signifikant ökning av kreditrisk 

  9.4   När kreditrisken inte längre kan anses vara låg 

 

6.2.1 Handlinsutrymme och interna bedömningar 
Två utav frågeformulärets påståenden behandlar handlingsutrymme och interna bedömningar. 

Dessa två påståenden är två utav de mest centrala i frågeformuläret då de mäter 

banktjänstemän och revisorers uppfattningar angående bedömningar. 

Tabell 6.7 – Bivariat analys handlingsutrymme och interna bedömningar 

 

Påstående 7.1 (se bilaga 2 och 3) behandlar i vilken utsträckning interna bedömningar leder 

till en mer rättvisande bild.  Banktjänstemännen hade ett medelvärde på 6,21 vilket kan sättas 

i relation till revisorernas medelvärde på 5,38. Att skalan dessutom endast gick till sju visar 

också på att banktjänstemän anser att interna bedömningar är viktigt. Det går att med 

tvåstjärnig signifikans påvisa att banktjänstemän i högre utsträckning än revisorer förespråkar 

Påstående Revisor eller banktjänsteman Frekvens Medelvärde Standardavvikelse Sign.nivå

7.1 Revisor 76 5,38 1,44 0,003**

Banktjänsteman 33 6,21 1,24

10.2 Revisor 76 4,59 1,63 0,008**

Banktjänsteman 33 5,48 1,48

T-Test vid sammanslagning är signifikant (0,02)*

* P- värde under 5%

** P- värde under 1%



   Gustafson & Möller  
 

65 
 

interna bedömningar. För att signifikansen skulle bli trestjärnig vilken är den starkaste 

signifikansnivån hade resultatet behövt bli högst 0,001 (Körner & Wahlgren, 2013).  

Påstående 10.2  (se bilaga 2 och 3) behandlar i vilken utsträckning ett handlingsutrymme att 

göra bedömningar leder till en rättvisande bild. I enlighet med påstående 7.1 värderas detta 

högre utav banktjänstemän. Poängteras bör att medelvärdet är något lägre. 

Banktjänstemännens medelvärde uppgick till 5,48 samtidigt som revisorernas medelvärde 

uppgick till 4,59. Man kan alltså utläsa att handlingsutrymme utav bägge parter värderas som 

något mindre lämpligt än interna bedömningar. Signifikansnivån som erhölls är 0,008 vilket 

innebär tvåsiffrig signifikans. Det innebär således att det statistiskt kan säkerställas att 

banktjänstemän i högre utsträckning än revisorer förespråkar ett stort handlingsutrymme vid 

bedömningar för redovisning utav kreditförluster. 

I analysen har man slagit ihop de två påståendena 7.1 och 10.2 som behandlar interna 

bedömningar och handlinsutrymme till ett nytt värde. När detta gjordes och man testade de 

två påståendena tillsammans återfanns fortfarande signifikans. Den försvagades något då 

signifikansnivån blev 0,02 vilket ger enstjärnig signifikans. 

6.2.2 Riktlinjer och reglering 
Två andra påståenden i frågeformuläret berör riktlinjer och reglering. Även dessa påståenden 

är två utav de mest centrala i frågeformuläret då de mäter banktjänstemän och revisorers 

uppfattningar om dessa som ett alternativ till bedömningar. 

Tabell 6.8 – Bivariat analys riktlinjer och reglering 

 

Påstående 7.2 (se bilaga 2 och 3) behandlade i vilken utsträckning tydliga externa riktlinjer 

vid redovisning utav kreditförluster leder till en rättvisande bild. I detta påstående skiljde de 

två gruppernas svar sig inte åt i samma utsträckning som vid påståendena angående 

handlingsutrymme och interna bedömningar se tabell 6.7. Revisorer värderar precis som i 

enlighet med den teoretiska referensramen externa riktlinjer i högre utsträckning än 

banktjänstemän. Revisorernas medelvärde uppgick till 5,60 medans banktjänstemännens 

uppgick till 5,24. Då svarsskalan sträckte sig från (1) till (7) får man anse att båda grupperna 

Påstående Revisor eller banktjänsteman Frekvens Medelvärde Standardavvikelse Sign.nivå

7.2 Revisor 77 5,60 1,40 0,322

Banktjänsteman 33 5,24 1,82

10.1 Revisor 76 4,03 1,53 0,865

Banktjänsteman 33 4,09 1,93

T-Test vid sammanslagning är inte signifikant (0,581)
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anser externa riktlinjer vara viktigt. Signifikansnivån för detta påstående är 0,322 och betyder 

således att man inte kan påvisa någon statistisk skillnad mellan banktjänstemän och revisorers 

uppfattningar angående externa riktlinjer.   

Påstående 10.1 (se bilaga 2 och 3) behandlar i vilken utsträckning man skall följa regler 

snarare än att göra bedömningar för en rättvisande bild vid avsättningar för kreditförluster. 

Medelvärdena för de två respondentgrupperna är mycket lika. Banktjänstemännens 

medelvärde uppgick till 4,09 medans revisorernas uppgick till 4,03. Påståendet påvisade ett 

lägre medelvärde utav respondenterna jämförelsevis påstående 7.2. Denna jämförelse blir 

dock inte relevant i samma utsträckning då påstående 10.1 sätter regler och bedömningar mot 

varandra. Något som övriga påståenden inte gör. De två grupperna uppvisade snarlika 

medelvärden vilket innebär att man inte kan förvänta sig att påvisa någon signifikant skillnad. 

Detta i enlighet med utfallet och en signifikansnivå på 0,865. Denna signifikansnivå innebär 

att man inte statistiskt kan säkerställa en skillnad mellan respondentgrupperna. 

Man har i studiens analysarbete testat att slå ihop variablerna som behandlar externa riktlinjer 

och reglering. Då man slår ihop dessa erhölls signifikansnivå 0,581 vilket innebär att man inte 

statistiskt kan säkerställa att det återfinns en skillnad mellan banktjänstemän och revisorers 

uppfattningar angående riktlinjer och reglering. 

6.2.3 Beaktande och jämförelse 
För att ha möjlighet att testa hur banktjänstemän och revisorer förhåller sig till subjektiva 

bedömningar testade man också påståenden som inte direkt behandlar bedömningar men som 

ger upphov till dessa. Påståenden behandlar uppfattningar angående i vilken utsträckning man 

skall förlita sig på tidigare beslut eller exempelvis hur man beaktar andra krediters utfall. 

Tabell 6.9 – Bivariat analys beaktande och jämförelse 

 

Påstående Revisor eller banktjänsteman Frekvens Medelvärde Standardavvikelse Sign.nivå

8.1 Revisor 75 5,44 1,31 0,08†

Banktjänsteman 33 5,91 1,18

8.2 Revisor 76 5,18 1,38 0,772

Banktjänsteman 33 5,27 1,62

8.5 Revisor 76 5,05 1,65 0,344

Banktjänsteman 33 5,36 1,37

8.6 Revisor 76 4,75 1,70 0,465

Banktjänsteman 33 5,00 1,48

T-Test vid sammanslagning är inte signifikant (0,266)

† P- värde under 10%



   Gustafson & Möller  
 

67 
 

Då man genom analysen kan se att banktjänstemän värderar samtliga påstående högre än vad 

revisorer gör tyder det på att denna respondentgrupp anser dem mer väsentliga. Man kan dock 

inte statistiskt säkerställa skillnaden då endast påstående 8.1 som behandlar beaktandet utav 

tidigare erfarenhet utav kreditförluster är signifikant om man utgår från att man inom 

företagsekonomin tillåter en signifikansnivå på tio procent (Tagesson m.fl., 2003; Bjørnenak, 

2007). Banktjänstemän värderar detta påstående högre än revisorer och man kan alltså utifrån 

förutsättningen med tioprocentig signifikansnivå statistiskt säkerställa att banktjänstemän i 

högre utsträckning än revisorer förespråkar att man skall beakta tidigare erfarenheter av 

kreditförluster för en mer rättvisande bild vid förlustavsättningar.  

I denna analys noteras att tre utav fyra påstående uppgår till fem eller högre i medelvärde hos 

bägge repondentgrupperna vilket signalerar att både banktjänstemän och revisorer anser att 

påståendena är relativt betydelsefulla. Utav de fyra påståendena är det påstående 8.1 vilket 

berörde beaktandet utav tidigare erfarenheter av kreditförluster som både banktjänstemän och 

revisorer värderar högst. Det påstående som av bägge parter värderas lägst är påstående 8.6 

vilket behandlar beaktandet utav bedömningar av andra krediters utfall.  Detta kan man tolka 

som att de båda respondentgrupperna anser detta påstående vara mindre betydelsefullt. 

En sammanslagning gjordes utav samtliga påståenden för att testa om man statistiskt kunde 

säkerställa olika uppfattningar hos respondentgrupperna. Signifikansnivån uppgår då till 

0,266. Det går därför inte att statistiskt säkerställa någon skillnad mellan 

respondentgrupperna. 

6.2.4 Risk för fallissemang och kreditprodukt 
Påstående 8.3 och 8.4 behandlade alternativet till att använda bedömningar vilket 

presenterades genom att beakta kundens av risk för fallissemang och typ av kreditprodukt.  

Tabell 6.10 – Bivariat analys risk för fallissemang och kreditprodukt  

 

Påstående 8.3 (se bilaga 2 och 3) behandlade i vilken utsträckning beaktandet utav 

kredittagarens risk för fallissemang leder till en rättvisande bild. Vid en jämförelse mellan 

Påstående Revisor eller banktjänsteman Frekvens Medelvärde Standardavvikelse Sign.nivå

8.3 Revisor 75 5,72 1,30 0***

Banktjänsteman 33 6,64 0,86

8.4 Revisor 75 5,28 1,31 0,616

Banktjänsteman 31 5,10 1,83

T-Test vid sammanslagning är inte signifikant (0,140)

*** P- värde unde 0,1%
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banktjänstemän och revisorers medelvärde ser man en tydlig skillnad där banktjänstemän 

förespråkar detta i högre utsträckning. Banktjänstemännens medelvärde uppgick till 6,64 på 

en sjugradig skala. Detta i relation till standardavvikelsen 0,86 som visar på att 

banktjänstemän är eniga i att detta påstående är vitalt vid förlustavsättningar för en rättvisande 

bild. Då man tillämpade respondentgrupperna i relation till varandra kan man påvisa en 

trestjärnig signifikans. Man kan således statistiskt säkerställa att banktjänstemän i större 

utsträckning förespråkar att man skall beakta risk för fallissemang vid förlustavsättningar för 

att erhålla en mer rättvisande bild vid redovisning för kreditförluster. 

Påstående 8.4 (se bilaga 2 och 3) behandlar i vilken utsträckning man skall beakta typ utav 

kreditprodukt för en mer rättvisande bild. De båda respondentgrupperna värderar detta 

påstående lägre än föregående vilket antyder att det inte har samma relevans för en rättvisande 

bild utav kreditkvaliteten. Vid en jämförelse utav medelvärdena kan man se att revisorer 

värderar detta något högre än banktjänstemän vilket är i motsats till föregående påstående. 

Man kan dessutom se att banktjänstemännens medelvärde är betydligt lägre än i påstående 8.3 

som behandlar beaktandet utav kredittagarens risk för fallissemang samtidigt som 

standardavvikelsen mer än fördubblats. Detta tyder på att banktjänstemännen har stor 

variation i uppfattning angående hur viktigt det är att beakta typ av kreditprodukt. 

Signifikansnivån uppgår till 0,616 vilket innebär att man inte statistiskt kan säkerställa någon 

skillnad i respondentgruppernas uppfattning.  

Genom en sammanslagning utav påståendena erhölls signifikansnivån 0,140. Vilket innebär 

att man inte statistiskt kan säkerställa någon skillnad i uppfattning utav att beakta typ av 

kreditprodukt.  

6.2.5 Expected loss model 
Avslutningsvis inom den bivariata analysen testas respondentgruppernas uppfattningar 

angående kommande redovisningsmodell vid förlustavsättningar för finansiella tillgångar 

Expected loss model. Syftet med denna analys är att testa de identifierade kritiska 

bedömningarna som kommer återfinnas inom redovisningsmodellen. Dessa kritiska 

bedömningar innebär att bankerna måste ta fram egna riktlinjer för bedömningar. 

Undersökningen utgick således ifrån hur relevant det är att tillämpa av banken framtagna 

riktlinjer för de kritiska bedömningarna som kommer återfinnas inom redovisningsmodellen. 

De påståenden som undersökts för en rättvisande bild utav bankens kreditkvalitet är påstående 

9.1, 9.2, 9.3 och 9.4. Dessa behandlar i samma följd kreditens återstående löptid (9.1), 
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bedömning av framtida förluster (9.2), när det föreligger en signifikant ökning av kreditrisk 

(9.3) och när kreditrisken inte längre kan anses vara låg (9.4). 

Tabell 6.11 – Bivariat analys Expected loss model 

 

Vid en analys utav medelvärdena kan man se att de båda respondentgrupperna har värden 

över fem på samtliga påståenden undantaget påstående 9.1 vilken behandlar kreditens 

återstående löptid. Då övriga påståendena har medelvärden över fem kan det tyda på att de 

båda respondentgrupperna anser det viktigt att tillämpa av banken framtagna riktlinjer för de 

kritiska bedömningssvårigheterna som den nya redovisningsmodellen ger upphov till.   

Vid summering utav samtliga medelvärde erhålls ett genomsnitt som uppgår till 5,44. Utifrån 

insamlad data kan man påstå med stor sannolikhet att revisorer och banktjänstemän anser att 

det är vitalt med tillämpning av banken framtagna riktlinjer för de kritiska bedömningarna. 

Det tyder också på att tillämpning av bankens internt framtagna riktlinjer anses för bedömning 

av kreditens återstående löptid vara mindre relevant. 

Vad gäller standardavvikelsen är den i ett genomsnitt utav samtliga respondenter 1,33 vilket 

tyder på att åsikterna är varierande.  I påstående 9.1 angående beaktande utav kreditens 

återstående löptid har banktjänstemän en standardavvikelse på 1,94 vilket är betydligt högre 

än övriga påståenden. Det visar på att respondenternas uppfattningar skiljer sig angående 

påståendets betydelse. 

Någon signifikant skillnad kunde inte påvisas mellan respondentgrupperna. Det påstående där 

signifikansen var lägst är påstående 9.3 (se bilaga 2och 3) vilket behandlade när en väsentlig 

ökning i kreditrisk förekommer. Signifikansnivån uppgick till 0,158 vilket är lägre än på 

övriga påståenden. Vid en sammanslagning utav de fyra påståendena fastställdes 

signifikansnivån 0,564. Vilket påvisar att det inte finns någon möjlighet att statistiskt 

säkerställa någon skillnad i uppfattningar mellan respondentgrupperna. 

Påstående Revisor eller banktjänsteman Frekvens Medelvärde Standardavvikelse Sign.nivå

9.1 Revisor 75 4,61 1,49 0,228

Banktjänsteman 33 4,15 1,94

9.2 Revisor 75 5,60 1,31 0,257

Banktjänsteman 33 5,91 1,28

9.3 Revisor 75 5,80 1,26 0,158

Banktjänsteman 33 6,15 0,97

9.4 Revisor 75 5,48 1,28 0,230

Banktjänsteman 33 5,79 1,08

Genomsnitt 5,44 1,33

T-Test vid sammanslagning är inte signifikant (0,564)
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6.3 Multipel linjär regression 
För att testa samband mellan två variabler kan man använda sig utav en korrelationsmatris 

(Körner & Wahlgren, 2013). I studien har en korrelationsmatris statistiskt framtagits utifrån 

den data som insamlats. Korrelationsmatrisen framgår i bilaga 4. Korrelationsmatrisen baseras 

på Pearson korrelationstest. I matrisen innebär ”1” maximalt positivt samband och ”-1” ett 

maximalt negativt samband, ”0” innebär således att ingen korrelation existerar (Pallant, 

2010). I korrelationsmatrisen har man valt att ta med samtliga variabler. För att testa linjära 

samband utifrån flera variabler valde man också att genomföra multipel linjär regression.  

Multipel linjär regression är lämpligt att använda när man strävar efter att analysera skillnader 

i en beroende variabel med hjälp utav flera oberoende variabler. Som beroende variabler 

valde man att använda de påståenden man tidigare använt i den bivariata analysen (Se tabell 

6.12). I denna analys tillämpar man studiens kontrollvariabler som den oberoende varibel. 

Kontrollvariablerna varierar något med hänseende till de två respondentgrupperna och vid 

analys gemensamt eller var för sig. En styrka med multipel linjär regression är att man kan 

mäta ett antal kontrollvariabler tillsammans för att bedöma om signifikans föreligger men 

man erhåller också ett signifikansvärde för vardera unika variabel. Detta möjliggör att man 

kan ta fram variabler och testa hur de påverkar modellen (Pallant, 2010). Syftet med att man i 

denna studie genomför multipel linjär regression är att man strävar att undersöka om det finns 

fler variabler som påverkar respondentens uppfattning angående den beroende variabeln.  

Tabell 6.12 – Kategorisering utav påstående till beroende variabel 

Beroende variabel Påstående 

    

Handlinsutrymme & 7.1 Möjlighet för banken att göra interna bedömningar 

interna bedömningar 10.2 Stort handlingsutrymme att göra bedömningar 

Riktlinjer & 7.2 Tydliga och specifika externa riktlinjer att följa 

reglering 10.1 Följa regler snarare än att göra bedömningar 

Beaktande & 8.1 Beakta tidigare erfarenheter av kreditförluster 

jämförelse 8.2 Relatera till liknande låneengagemang 

  8.5 Beakta tidigare bedömningar som gjorts av krediten 

  8.6 Beakta bedömningar av andra krediters utfall 

Risk för fallissemang & 8.3 Beakta kredittagarens risk för fallissemang 

kreditprodukt 8.4 Beakta typ av kreditprodukt 

Expected loss model 9.1 Kreditens återstående löptid 

  9.2 Bedömning av framtida förluster 

  9.3 När det föreligger en signifikant ökning av kreditrisk 

  9.4 När kreditrisken inte längre kan anses vara låg 
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6.3.1 Banktjänstemän och revisorer 
Inledningsvis genomfördes en multipel linjär regression vars syfte är att jämföra de två 

respondentgrupperna. Detta för att utläsa eventuella skillnader i uppfattningar. De 

kontrollvariabler som används i analysen är kön, respondentens yrke (revisor eller 

banktjänsteman) samt dess erfarenhet. För utförligare beskrivning utav varför dessa 

kontrollvariabler används se avsnittet om kontrollvariabler som återfinns under avsnittet 5.4.3 

Operationalisering. 

Tabell 6.13 – Multipel linjär regression banktjänstemän och revisorer 

 

Av de fem beroende variablerna är det endast i den som berör handlingsutrymme och interna 

bedömningar som man kan utläsa en signifikant skillnad i uppfattning hos 

respondentgrupperna. Vid analys utav de tre kontrollvariablerna gemensamt kunde man 

påvisa att de förklarade skillnaden i uppfattning med enstjärnig signifikans. Då man testade 

variablerna var för sig så kunde en utav de tre kontrollvariablerna påvisa signifikans. Den 

kontrollvariabel som påvisade signifikans var om respondenten är banktjänsteman eller 

revisor och påvisade tvåstjärnig signifikans. Detta innebär att man statistiskt kan säkerställa 

att respondentens yrke har en inverkan på dess uppfattning utav bedömningar vid redovisning 

utav kreditförluster. Man kan genom att utläsa betavärdet konstatera att 28,2% utav 

uppfattningarna om handlingsutrymme och interna bedömningar förklaras av respondentens 

yrke. Resultatet är positivt med hänseende till studiens hypotesprövning. Detta då man strävar 

bevisa att banktjänstemän och revisorer har olika uppfattningar angående hur bedömningar 

vid förlustavsättningar är underliggande för en rättvisande bild. Genom att man i en multipel 

linjär regression också tar med kontrollvariabler så som kön och erfarenhet utan att dessa är 

signifikanta påvisar att dessa variabler inte påverkar respondentens svar. Utfallet av denna 

multipla linjära regression innebär således att det inte spelar någon roll vem personen i fråga 

är utan endast om personen i fråga är revisor eller banktjänsteman.  

Beroende vaiabel Handlingsutrymme & Riktlinjer & Beaktande & Risk för fallissemang & Expected loss model

interna bedömningar reglering jämförelse kreditprodukt

Std. B Std. Error Std. B Std. Error Std. B Std. Error Std. B Std. Error Std. B Std. Error

Kontrollvariabel

Kön 0,023 0,293 -0,02 0,307 0,052 0,275 -0,045 0,262 0,032 0,241

Revisor / Bank 0,282** 0,269 -0,075 0,284 0,097 0,255 0,173 0,248 0,053 0,224

År i branschen -0,068 0,012 -0,164 0,013 -0,044 0,011 0,144 0,011 -0,003 0,01

Constant 4,315 0,592 5,565 0,627 4,784 0,563 4,879 0,541 5,166 0,495

R2 0,092 0,029 0,017 0,045 0,004

Adj. R2 0,066 0,001 -0,012 0,17 -0,025

F-Value 3,521* 1,031 0,594 1,592 0,145

* P- värde under 5%

** P- värde under 1%
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R Square (R2) är ett mått på hur väl de kontrollvariabler som har valts ut besvarar 

förändringar i den beroende variabeln (Pallant, 2010). Genom att analysera de tre 

kontrollvariablerna tillsammans med de olika beroende variablerna var för sig kan man utläsa 

ett procenttal på hur väl de tre kontrollvariabler beskriver förändringar i den beroende 

variabeln (ibid.). Samtliga R2-värden är i analysen låga vilket tyder på att det finns andra 

variabler som förklarar respondenternas svar. 

6.3.2 Revisorer 
För att också ha möjlighet att testa om revisorns svar påverkas utav om de tidigare ingått i 

revisionsteam vid revision av kreditinstitut, revisorns erfarenhet utav revision av kreditinstitut 

och/eller om revisorns byråtillhörighet utfördes en multipel linjär regression på 

respondentgrupperna var för sig. Kontrolvariablerna är således kön, Big four (Deloitte, EY, 

Grant Thornton & PWC), erfarenhet, om man ingått i ett revisionsteam vid revision utav 

kreditinstitut och slutligen vilken erfarenhet man har utav revision av kreditinstitut. 

Tabell 6.14 – Multipel linjär regression revisorer 

 

Ingen utav de beroende variablerna som testats på respondentgruppen revisorer kan påvisa att 

en signifikant skillnad i uppfattningar föreligger när man ser till kontrollvariablerna 

tillsammans. Genom att analysera kontrollvariablerna var för sig kan man utläsa att 57,9% 

utav svaren angående handlingsutrymme och interna bedömningar beror på hur stor erfarenhet 

revisorn har utav revision av kreditinstitut. Det går således påvisa att större erfarenhet leder 

till att revisorn i högre utsträckning förespråkar handlingsutrymme och interna bedömningar. 

Vid en analys utav R2 kan man se att precis som vid jämförelsen mellan banktjänstemän och 

Beroende variabel Handlingsutrymme & Riktlinjer & Beaktande & Risk för fallissemang & Expected loss model

interna bedömningar reglering jämförelse kreditprodukt

Std. B Std. Error Std. B Std. Error Std. B Std. Error Std. B Std. Error Std. B Std. Error

Kontrollvariabel

Kön 0,019 0,376 0,058 0,353 -0,03 0,373 0,036 0,35 -0,02 0,319

Big 4 eller ej 0,086 0,311 0,027 0,296 0,064 0,316 0,058 0,297 0,065 0,27

År i branschen -0,087 0,017 -0,2 0,017 -0,039 0,018 0,074 0,017 -0,108 0,015

Ingått i team (1 0,323 0,554 -0,088 0,53 0,201 0,559 -0,061 0,525 0,211 0,479

Erfarenhet (2 0,579** 0,118 -0,081 0,113 0,302 0,12 0,157 0,113 0,391 † 0,103

Constant 2,875 1,223 5,556 1,168 4,043 1,234 5,221 1,152 4,431 1,056

R2 0,14 0,061 0,038 0,06 0,066

Adj. R2 0,076 -0,008 -0,033 -0,011 -0,003

F-Value 2,189 0,881 0,536 0,849 0,952

1) Har tidigare ingått i revisionsteam vid revision utav kreditinstitut

2) Erfarenhet av revision utav revision vid kreditinstitut

† P- värde under 10%

** P- värde under 1%
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revisorer är förklaringsgraden utav kontrollvariablerna låg vid respondentens svar på de 

beroende variablerna. 

6.3.3 Banktjänstemän 
I en tredje multipel linjär regression strävade man efter att testa om respondentgruppen 

banktjänstemäns uppfattningar påverkas utav dess kön, typ av bank och år i branschen. Den 

kontrollvariabel som återfinns i nedan tabell och benämns Affärsbank innefattar således 

samtliga banker i urvalet undantaget Länsförsäkringar Bank och Sparbanker. 

Tabell 6.15 – Multipel linjär regression banktjänstemän 

 

Vad gäller banktjänstemän kan ingen signifikant skillnad i uppfattningar påvisas när man 

analyserar de oberoende variablerna tillsammans. Om man istället testar kontrollvariabeln 

Affärsbank så kan svag signifikans påvisas. Man valde i denna studie att ta med typ av bank 

då det kan skilja i beslutsfattande och handlingsutrymme i de större bankerna jämförelsevis de 

som verkar mer lokalt med kortare beslutsvägar. Beaktar man typ av bank kan man genom 

analysen konstatera att det finns en svag signifikant skillnad i uppfattningar angående 

beaktande och jämförelse samt risk för fallissemang och kreditprodukt. En analys utav R2 

visar även för banktjänstemän att det bör finnas andra variabler än de kontrollvariabler som 

tagits med vilka förklarar den beroende variabeln. 

6.4 Hypotesprövning 
Denna studie ämnar att genom sin hypotes förklara banktjänstemän och revisorers 

uppfattningar angående subjektiva bedömningar och dess påverkan på en rättvisande bild vid 

redovisning av kreditförluster. Den hypotes som producerats för att testa detta fenomen lyder: 

Hypotes: Banktjänstemän upplever i större utsträckning än revisorer att subjektiva 

bedömningar ger en mer rättvisande bild utav finansiella tillgångars värde. 

Beroende variabel Handlingsutrymme & Riktlinjer & Beaktande & Risk för fallissemang & Expected loss model

interna bedömningar reglering jämförelse kreditprodukt

Std. B Std. Error Std. B Std. Error Std. B Std. Error Std. B Std. Error Std. B Std. Error

Kontrollvariabel

Kön 0,059 0,301 -0,024 0,307 0,072 0,272 -0,014 0,259 0,036 0,242

Affärsbank 0,157 0,356 0,024 0,367 0,184 † 0,325 0,214* 0,309 -0,001 0,289

År i branschen -0,09 0,012 -0,151 0,013 -0,036 0,011 0,143 0,011 -0,01 0,01

Constant 5,192 0,5 5,251 0,516 4,934 0,456 5,235 0,441 5,324 0,406

R2 0,04 0,024 0,041 0,061 0,001

Adj. R2 0,012 -0,004 0,014 0,033 -0,027

F-Value 1,432 0,851 1,489 2,2 0,051

† P- värde under 10%

* P- värde under 5%
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Hypotesen utgår således ifrån att banktjänstemän i större utsträckning än revisorer upplever 

att subjektiva bedömningar ger en mer rättvisande bild i bankens kreditkvalitet och dess 

tillgångars värde. Utifrån denna hypotes utformades påståenden för att kunna besvara 

hypotesen på ett tydligt sätt. De påståenden som ansågs mest vitala i studien är de som 

behandlar handlingsutrymme, bedömningar och reglering. Dessa påstående har i den 

teoretiska referensramen påvisats ha betydelse för beslutsfattarens uppfattningar vad gäller 

subjektiva bedömningar vid beslutsfattande. 

Den bivariata analysen påvisade en signifikant skillnad i uppfattningar mellan 

respondentgrupperna och det kunde således statistiskt säkerställas att banktjänstemän och 

revisorer har olika uppfattning angående hur bedömningar och handlingsutrymme leder till en 

mer rättvisande bild utav bankens kreditkvalitet. Medelvärdena påvisade att banktjänstemän 

utifrån det signifikanta utfallet genom den bivariata analysen förespråkar bedömningar och 

hur detta är en produkt utav en rättvisande bild av bankens kreditkvalitet. Vid en 

sammanslagning utav de två variablerna återfanns också signifikans vilket innebär att man 

statistiskt kan säkerställa att banktjänstemän i större utsträckning anser att interna 

bedömningar leder till en mer rättvisande bild utav bankens kreditkvalitet. Detta styrker vår 

hypotes och innebär att hypotesen inte förkastas.  

I studien genomfördes också en multipel linjär regression i vilken ett flertal kontrollvariabler 

testades samtidigt. Detta för att analysera vilken utav de utvalda variablerna som påverkade 

respondentens uppfattningar. I den teoretiska referensramen identifierades variabler vilka 

hypotetiskt skulle kunna påverka riskbenägenheten hos individer och hur detta därför kan 

påverka individernas uppfattningar angående subjektiva bedömningar. Dessa variabler som 

återfinns i den teoretiska referensramen är exempelvis kön och erfarenhet.  

Vid genomförandet utav regressionsanalysen innehållande de båda yrkesgrupperna beaktades 

således respondentens yrke, kön samt erfarenhet utav revision av kreditinstitut. Detta för att 

testa om dessa kontrollvariabler har en påverkan på respondentens uppfattning angående 

subjektiva bedömningar. Regressionsanalysen påvisade att det enbart är påståendena 

angående handlingsutrymme och bedömningar som är signifikanta. Det går således att 

statistiskt säkerställa att det föreligger en påverkan utav de kontrollvariabler.  

Man kan genom regressionsanalysen påvisa att variabeln yrke är signifikant vilket innebär att 

variabeln yrkesgrupp påverkar respondentens uppfattning utav subjektiva bedömningar. Man 

kan således förklara detta utfall som att respondentens kön, ålder och erfarenhet inom yrket 
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inte påverkar uppfattningen till subjektiva bedömningar och hur dessa är underliggande för en 

rättvisande bild utav bankens kreditkvalitet. Vad som är påvisbart är således att det är 

respondentens yrke som har en påverkan på respondentens uppfattning. Detta är också ett steg 

i ledet och innebär att man inte förkastar studiens hypotes. 
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7. Diskussion & Slutsats  
I detta kapitel kommer studiens slutsats att diskuteras utifrån den tidigare presenterade teorin 

tillsammans med den analys som genomförts i kapitel sex. Studiens slutsats ämnar förklara 

det syfte och den problemformulering som återfinns i det inledande kapitlet. Vidare 

presenteras egna reflektioner och självkritik som anses relevant utifrån den genomförda 

studien. Kapitlet avslutas med en presentation utav förslag till vidare forskning.  

7.1 Inledande slutsats 

Studiens syfte ämnar förklara banktjänstemän och revisorers uppfattningar vad gäller 

subjektiva bedömningars påverkan på en rättvisande bild vid redovisning utav kreditförluster. 

Studiens problemformulering har utgått ifrån att förklara respondentgruppernas uppfattningar. 

För att besvara studiens forskningsfråga delades frågeformuläret upp i fyra olika block. Block 

ett och fyra anses mest väsentliga då påståendena i dessa behandlar bedömningar och 

riktlinjer mer konkret. Utifrån studiens analys kan påvisas att det återfinns statistiskt 

säkerställda skillnader mellan revisorer och banktjänstemäns uppfattningar angående 

bedömningar. I studien har en bortfallsanalys genomförts, men den relativt låga svarsfrekvens 

innebär att generaliseringar bör göras med försiktighet. 

7.2 Respondentgruppernas uppfattning angående subjektiva bedömningar  

Studien visar att banktjänstemän i högre utsträckning än revisorer förespråkar subjektiva 

bedömningar vid redovisning utav kreditförluster.  Det har påvisats att det finns faktorer som 

påverkar respondentgruppernas uppfattningar angående det fenomen som undersökts.  

7.2.1 Handlingsutrymme och interna bedömningar 

Utifrån studiens analys har det påvisats en signifikant skillnad i respondentgruppernas 

uppfattningar angående bedömningar. Man kunde således statistiskt säkerställa att 

banktjänstemän i större utsträckning anser det vara viktigt med interna bedömningar och ett 

handlingsutrymme för att uppnå en rättvisande bild vid redovisning utav kreditförluster. Det 

har tidigare bevisats att olika grupper genom sina preferenser och subjektiva förhållningssätt 

har olika uppfattningar angående hur något skall värderas (Liu & Jiang, 2012). Genom att 

revisorer och banktjänstemän har olika preferenser till redovisningen innebär det att 

beslutsfattande präglas utav vad som ger störst nytta (Mellers m.fl., 1998). Då man i denna 

studie påvisat att banktjänstemän förespråkar bedömningar kan det förklaras genom 

respondentgruppens strävan efter handlingsutrymme och således möjlighet till earnings 
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management. Detta i enlighet med tidigare studier utav Gebhardt och Novotny- Farkas (2011) 

och Broberg m.fl. (2007). Det faktum att revisorer inte i samma utsträckning förespråkar 

bedömningar tros bero på att revisorn vid revision strävar efter att känna comfort (Öhman 

m.fl., 2007). Revisorn söker då objektiv fakta eller historisk data vilken är lätt att verifiera 

(Broberg., 2013). Revisorn har således ingen vinning i att förespråka bedömningar då detta 

minskar revisorns möjlighet att grunda sina värderingar på verifierbara objekt.  

För att säkerställa att det i denna studie inte är andra faktorer än yrke som påverkar 

respondentens svar har kön och erfarenhet undersökts. Detta då tidigare forskning påvisat att 

dessa aspekter kan ha inverkan på en individs bedömningar (Daruvala, 2007; Low m.fl., 

2008). Genom analysen kunde påvisas att dessa faktorer dock inte hade någon statistiskt 

säkerställd påverkan på respondentens svar. Man kan å andra sidan statistiskt säkerställa att 

respondentens tillhörighet inom yrkeskategorierna revisor eller banktjänsteman har en 

påverkan på dennes uppfattning angående bedömningar.  

Utöver respondentens yrkesroll har ytterligare en variabel identifierats vilken påverkar endast 

revisorers uppfattning angående bedömningar. Man kan påvisa ett starkt signifikant samband 

mellan revisorns erfarenhet och uppfattning angående bedömningar. I denna studie kan man 

således statistiskt säkerställa att desto större erfarenhet en revisor har utav revision av 

kreditinstitut i desto större utsträckning förespråkar revisorn bedömningar. Detta anses vara 

en intressant aspekt som man inte tidigare uppmärksammat i studiens teoretiska referensram. 

Man kan således tänka sig att revisorer förespråkar regelverk och riktlinjer för att söka 

verifierbarhet och uppnå comfort då man inte har stor erfarenhet inom denna typ utav 

revision. Då en revisor har erfarenhet inom denna typ av revision kan revisorn trots att 

kreditinstitutets handlingsutrymme känna comfort i den revision som genomförs.  

7.2.2 Expected loss model 

Utifrån studiens analys har en signifikant skillnad inte kunnat påvisas mellan banktjänstemän 

och revisorers uppfattningar angående kritiska bedömningar i den nya redovisningsmodellen. 

Då samtliga påståenden har sin grund i kritiska bedömningar och då man inte kan påvisa 

skillnad mellan respondentgruppernas uppfattningar blir det intressant att se till medelvärden 

och grupperna gemensamt. Gebhardt och Novotny-Farkas (2011) menar tillsammans med 

många andra att den nya redovisningsmodellen ger upphov till ett ökat inslag av 

bedömningar. Utifrån de medelvärden som tagits fram för påståendena om Expected loss 

model kan man generellt se höga medelvärden. Dessa medelvärden innebär att respondenterna 
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i stor utsträckning anser att tillämpning utav riktlinjer framtagna utav banken leder till en mer 

rättvisande bild utav bankens kreditkvalitet. 

7.3 Egna reflektioner och självkritik 

Studien bidrar med flera intressanta insikter angående banktjänstemän och revisorers 

uppfattningar angående subjektiva bedömningar. Då inte samtliga insikter är möjliga att 

statistiskt säkerställa kommer dessa därför att behandlas nedan. Avsnittet ska därför ses i 

ljuset av de tolkningar som görs och något som till viss del påverkas utav forskarnas 

subjektiva bedömningar. 

Till att börja med har studien påvisat att revisorer vid vissa omständigheter anser 

bedömningar lämpliga. Revisorns inställning till bedömningar kan tolkas att snarare bero på 

vilka som utför bedömningen och vilken erfarenhet man har utav yrket. Detta är 

motsägelsefullt med hänseende till den uppfattning som finns som innebär att revisorer 

förespråkar tydliga riktlinjer att arbeta utifrån (jämför structure-judgment debatten som finns i 

revisionsforskningen se t.ex. Broberg, 2013). Att revisorer till viss del förespråkar 

bedömningar kan tolkas som att de är positiva till dess användning så länge det är revisorerna 

själva som gör bedömningarna och således inte en annan part eller aktör. Det verkar vara då 

en annan aktör gör bedömningarna som revisorernas comfort försvinner och man vill ha 

riktlinjer att luta sig mot. Detta stämmer bra överens med Öhman m.fl., (2007). Att själva få 

göra bedömningarna och ha en stor erfarenhet verkar vara aspekter för att revisorer ska 

förespråka bedömningar. Då revisorer förespråkar bedömningar i de fall de själva får utföra 

dessa kan tyda på att revisorer beaktar det earnings management som finns inom ett 

handlingsutrymme då den andra aktören utför bedömningen.   

March (1996) menar att en aktörs tidigare upplevda utfall påverkar deras framtida 

uppfattningar och preferenser. Revisorer kan i relation till banktjänstemän antas varit med om 

ett större antal tidigare utfall vilket gör att deras preferenser blir mer nyanserade. Studiens 

relativt låga antal respondenter bland banktjänstemännen från ett fåtal banker återspeglar 

deras problem på ett bra sätt. Precis som studiens svaghet i ett lägre antal respondenter från 

banker blir detta banktjänstemännens svaghet vid bedömningar, de har oftast inte lika breda 

preferenser som revisorer att göra sina bedömningar på.  

Mellers (1998) menar att reglering har en tendens att dra ner engagemanget hos de aktörer 

som fattar beslut. De ökade bedömningarna som den nya redovisningsmodellen leder till 
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förväntas därför utifrån detta öka beslutsfattarens engagemang. Detta engagemang kan ha 

både positiva och negativa aspekter. Det som främst blir avgörande är om det används i 

egenintresse eller för en bättre redovisning och en mer rättvisande bild. Frågan är också hur 

revisorer kommer uppfatta dessa bedömningar då det inte är de själva som kommer göra de 

utan banktjänstemännen. 

7.4 Etiska och sociala aspekter 

Det primära syftet i denna studie är att förklara banktjänstemän och revisorers uppfattningar 

utav subjektiva bedömningar och dess påverkan på en rättvisande bild utav bankens 

kreditkvalitet. Denna syftesformulering har en stark relevans till den bakgrund som 

presenteras i det inledande kapitlet. Bakgrunden behandlar hur den globala finanskris som 

utbröt under år 2008 uppstod genom kreditförluster på den amerikanska bolånemarknaden.  

En kris i det finansiella systemet är något mycket allvarligt. Den ekonomiska återhämtningen 

är mycket lång och det är inte säkert att förlusterna kan ersättas. Det är därför mycket viktigt 

att minimera de samhällsekonomiska kostnaderna och värna om finansiell stabilitet. Denna 

studie fyller ett syfte i att förklara hur uppfattningar angående subjektiva bedömningar leder 

till en rättvisande bild eller ej. Det är vitalt att bankernas räkenskaper speglas av dess 

underliggande kreditkvalitet och inte är dopad för att locka investerare och tillfredsställa 

ägare. Om banker existerar för att tillfredsställa aktieägare i större utsträckning än att värna 

om finansiell stabilitet är vi snart där igen. I en förödande finansiell kris. Då förtroendet för 

den finansiella sektorn återigen återfinns på botten.  

I studien kan man också utifrån studiens avgränsningar känna delaktighet i en annan social 

problematik som återfinns i dagens samhälle. Är det en manlig eller kvinnlig banktjänsteman 

som skall bedöma om en förlustavsättning skall ske och i vilken omfattning? Vidare kan man 

ställa sig frågan om det är en manlig eller kvinnlig revisor som skall revidera denna 

förlustavsättning för att bedöma dess relevans och om den på ett rättvisande sätt speglar 

bankens kreditkvalitet? Man är i denna studie försiktig med hänseende till generaliseringar. 

Men för all del. Utifrån denna studie slår vi hål på den myt som säger att en manlig eller 

kvinnlig individ bör föredras vid bedömningar. Erfarenhet spelar roll. Inte kön. Man kan 

således inte göra skillnad på kvinnor och män i denna studie.  
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7.5 Förslag till vidare forskning 

Utifrån studien och de insikter som presenterats i egna reflektioner har det växt fram en insikt 

att fortsatt forskning inom området är kan vara betydande för framtiden. Det skulle vara 

intressant att utgå från banktjänstemän och revisorer och deras syn på bedömningar men byta 

fokus från redovisningen utav kreditförluster. Det finnas flera unika områden att studera då en 

väsentlig del bankrörelsers uppgift är riskbedömning och framtidanalys.   

Det skulle varit av intresse att följa upp Expected loss model efter att redovisningsmodellen 

fullt ut har implementerats. Detta kan göras dels utifrån hur modellen faktiskt används vid 

redovisning men även utifrån banktjänstemän och revisorers uppfattningar om modellens 

lämplighet när den väl implementerats och huruvida detta leder till en rättvisande bild.  

Vidare kan man studera om det är det earnings management som återfinns inom andra 

aktörers beslutsfattande som gör att revisorer inte i dessa fall förespråkar bedömningar. I detta 

fall är det utav intresse att undersöka om revisorns uppfattningar varierar utifrån om de gör 

bedömningarna själva eller någon annan gör dem. Något som denna studie indikerar men inte 

vetenskapligt kan bevisa. 
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9. Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuunderlag Fredrik Ericsson KPMG 
 

Intervju fredagen den 9 maj 2014. 

Fredrik har tisdagen 6 maj 2014 erhållit underlag för intervjun i form utav utkast frågeformulär. 

 Intervjuaren delger en kortare presentation utav uppsatsämne, syfte och hypotesutveckling. 

 

 Intervjuaren ger en förfrågan om intervjun får spelas in? 

 

 Intervjuaren frågar om respondenten anser att ämnet är relevant? Vad är mest intressant? 

 

 Intervjuaren frågar respondenten vad som han anser mest intressant inom frågeformulärets 

ramar? 

 

 Intervjuaren frågar respondenten om han anser att samtliga påståenden är hållbara för studiens 

hypotesutveckling? 

 

 Intervjuaren frågar respondenten om det finns fler påståenden som kan vara relevanta för 

studiens hypotesutveckling? 

 

 Intervjuaren frågar respondenten om frågorna är enkla att förstå? Kan missuppfattningar ske? 

 

 

 Intervjuaren frågar respondenten om han har några förbättringsförslag vad gäller frågornas 

formuleringar? 

 

 Intervjuaren frågar respondenten om han skulle kunna tänka sig att besvara detta 

frågeformulär om han var aktuell inom studiens urval? 

 

 Intervjuaren frågar respondenten om man har tillåtelse att publicera respondentens namn i 

uppsatsen? 
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Bilaga 2: Frågeformulär revisor 
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Bilaga 3: Frågeformulär banktjänsteman 
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