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SAMMANFATTNING 

  

Examensarbetets titel: IASB:s normbildningsprocess - intressenters inflytande vid utvecklingen 

av nedskrivningsmodellen  i IFRS 9 

  

Seminariedatum: 2021-01-15 

  

Ämne/kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning på Kandidatnivå, 15 högskolepoäng 

  

Författare: Fredrik Svensson, Mohamad Chehade 

  

Handledare: Kristina Artsberg 

 

Fem nyckelord: Normbildningsprocess, IFRS 9, Expected credit loss model , IASB, Capture 

theory 

  

Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka om IASB har gjort en lämplig avvägning mellan de 

berörda intressenterna och analysera om det funnits ett större inflytande av någon intressegrupp 

vid utvecklingen av nedskrivningsmodellen i IFRS 9. 

  

Metod: Kvalitativ innehållsanalys av remissvar med en deduktiv ansats. 

  

Teoretiskt perspektiv: Uppsatsens teoretiska referensram består av reglerings teorier,  

intressentteorin och teori som berör normbildningsprocess.  

  

Empiri: Baserat på olika intressegrupper presenteras och beskrivs ett antal kommentarer på 

uppsatta påståenden från Exposure Draft ED/2013/3 Financial Instruments: Expected Credit 

Losses. 

 

Resultat: Uppsatsens slutsats visar på att det finns omständigheter som tyder på att IASB kan ha 

blivit fångade av de intressegrupper som studerats, dock är det inget som går att konstatera med 

säkerhet. Huruvida IASB gjort en lämplig avvägning vid framtagandet av modellen är en komplex 

fråga och baseras på vilket perspektiv det ses ifrån. Däremot har studien visat på en brist på 

deltagandet, vilket gör att den lämpliga avvägningen kan kritiseras. 
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ABSTRACT 

  

Title: IASB's standard setting process - stakeholder influence in the development of the 

impairment model in IFRS 9 

  

Seminar date: 2021-01-15 
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Purpose: The purpose of the thesis is to investigate whether the IASB has made an appropriate 

balance between the relevant stakeholders and analyze whether there has been a greater 

influence of any interest group in the development of the impairment model in IFRS 9. 

  

Methodology: Qualitative content analysis of comment letters with a deductive approach. 

  

Theoretical perspectives: The theoretical reference framework of the thesis consists of 

regulatory theories, the stakeholder theory and theory concerning the standard setting process. 

  

Empirical foundation: Based on various interest groups, a number of comments on submitted 

statements from Exposure Draft ED/2013/3 Financial Instruments: Expected Credit Losses are 

presented and described. 

  

Conclusions: The conclusion of the thesis shows that there are circumstances that indicate that 

IASB may have been captured by the interest groups studied, however, nothing can be said with 

certainty. Whether the IASB has made an appropriate balance when developing the model is a 

complex question and is based on what perspective it is viewed from. However, the study has 

shown a lack of participation, resulting in the appropriate balance being criticized. 
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1.Inledning 

 
Nedan följer en beskrivning av bakgrunden till arbetets huvudsakliga syfte. Problemen som ska 

behandlas i uppsatsen kommer att introduceras tillsammans med grundläggande kunskaper kring de 

ämnen som kommer att utgöra uppsatsens fokusområde. 

1.1 Bakgrund 

Reglering av redovisning har växt fram under många år på inhemska marknader med omfattande 

åtskillnader i reglering i förhållande till andra länders bestämmelser (Marton, Lundqvist & 

Pettersson, 2020). Skiljaktigheter i reglering mellan länder förklaras bland annat av olika 

ekonomiska och politiska strukturer. En ökad globalisering i ekonomin har medfört att nationell 

reglering behöver internationaliseras och samordnas för att anpassa sådan inhemsk reglering till 

nya internationella förutsättningar. Inom redovisning har en sådan harmonisering utvecklats i 

rask takt de senaste årtiondena i synnerhet för börsnoterade bolag. Sedan 1973 har den privata 

organisationen International Accounting Standards Committee (IASC) verkat för harmonisering. 

IASC var initialt en organisation där endast revisor organisationer från diverse länder utgjorde 

arbetet. Sedan år 2001 går organisationen under namnet International Accounting Standards 

Board (IASB) och efter ombildningen var det grupper från olika delar av näringslivet som 

arbetade för organisationen (Marton et al. 2020). IASB kan sägas vara den organisation som 

utgör kärnan i den globaliserade harmoniseringen av redovisningen (Deegan & Unerman, 2011) 

och ingår i stiftelsen International Financial Reporting Standards Foundation (IFRS Foundation) 

(Marton et al. 2020). Länder från hela världen har antingen som krav eller val att tillämpa IFRS. 

Vidare förklaras det att ungefär 140 länder kräver att IFRS ska tillämpas för noterade företag 

(Marton et al. 2020). Kina, Indien, Japan och USA är länder som inte kräver IFRS, däremot 

använder de sig av nationella standarder som till övervägande del är lik IFRS. American 

Financial Accounting Standards Board (FASB) enligt Holder, Karim, Jingrong Lin & Woods 

(2013) är en annan stor normbildare som har befogenhet att reglera från den amerikanska 

kongressen; något som IASB saknar auktoritet att göra. Enskilda länder och unioner väljer 

baserat på fri vilja om de vill besluta att tillämpa standarderna som ges ut av IASB . 

 

 



8 

Målsättningen med IFRS foundation är att ta fram lättförståeliga principbaserade 

redovisningsstandarder av hög kvalitet som kan vidmakthållas och godtas globalt (Marton et al. 

2020). Principbaserade standarder är till skillnad från regelbaserade standarder kontextuella och 

är menade att fungera som ramverk. Det förlitas således på att användaren ska använda sitt 

professionella omdöme och tolkningsförmåga vid tillämpning av IFRS (Marton et al. 2020).  

Standarderna ska ges ut i allmänhetens intresse och syftar till att bidra till en ökad transparens 

och effektivitet i den finansiella marknaden världen över. För att uppfylla allmänhetens intresse 

ska IASB ta hänsyn till behoven hos en rad storlekar och typer av enheter i ekonomiska miljöer 

(IFRS foundation, 2018). Begreppet allmänhetens intresse är komplext och det finns ingen 

uttryckt definition från IASB. Däremot är en definition inom redovisning (Public interest theory) 

att reglering ska gynna samhället som helhet och inte några särskilda intressegrupper. Vidare ska 

regleraren i sin standardsättning vara neutral och ta hänsyn till samtliga intressen. Allmänhetens 

intresse är dock inte något som alltid i slutändan går att uppnå eftersom att regelsättaren kan bli 

“fångad” (Capture theory). Detta innebär att den reglerade branschen tar kontroll över 

regelsättaren, där egenintresse tas till hänsyn och inte nödvändigtvis allmänhetens. 

 

För att IASB ska säkerställa att de standarder som ges ut ska vara i allmänhetens intresse är 

remissvar (Comment letter) en viktig aspekt i normbildningsprocessen. Remissvar ges på ett 

utkast (Exposure draft) till standarden, där IASB ställt ett antal frågor som berör standardens 

innehåll och utformning. Möjligheten att ge remissvar är genomgående under varje steg av 

normbildningsprocessen (Marton et al. 2020) 

 

Redovisning av kreditförluster har varit ett ämne som diskuterats under lång tid, inte minst efter 

finanskrisen 2008 där banker kritiserades starkt. Under finanskrisen 2008 tillämpades i många 

länder IAS 39 och dennes nedskrivningsmodell. Standarden blev starkt kritiserad efter krisen på 

grund av att redovisningen av kreditförluster ansågs ske i för liten omfattning och i många fall för 

sent vilket resulterade i sämre gardering (Riksbanken, 2018). Finanskrisen medförde att G20-

ledarna och Baselkommittén för banktillsyn (BCBS) utkrävde bland annat IASB - en av de 

organisationer som fastställer internationella redovisningsstandarder - att utveckla en ny standard 

för att redovisa kreditförluster. Uppmaningen gav gensvar och resulterade i IFRS 9 där en ny 

nedskrivningsmodell presenterades som varit gällande sedan 1:a januari 2018.  
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1.2 Problematisering 

Som nämnt i bakgrunden är IASB en privat organisation vilket innebär att de inte har en makt att 

kräva länder att implementera IFRS. Detta innebär att IASB är beroende av att länder baserat på 

förtroende och legitimitet väljer att införa deras standarder (Jorissen, Lybaert, Orens & van der 

Tas, 2014). Eftersom att IASB är en privat organisation uppnås legitimitet genom en klar och 

tydlig auktoritet samt en rättvis och oberoende normbildningsprocess.  

Författarna förklarar att IASB måste ge en adekvat och opartisk möjlighet för berörda 

intressenter att delta under normbildningsprocessen genom comment letters. Det är även av 

yttersta vikt att IASB ser till att det är ett brett deltagande. Jorissen et al. (2014) förklarar att när 

IASC år 2001 ombildades till IASB gjordes det omfattande reformer vad gäller organisationens 

struktur samt normbildningsprocess för att möjliggöra en större bredd av deltagande; vilket  

enligt författaren resulterade i att organisationen numera betraktas objektiv.  

 

Enligt Alali & Cao (2010) formas standardsättning av både ekonomiska och politiska 

faktorer. IASB ska vara objektiva och ta hänsyn till flera intressegrupper i 

normbildningsprocessen såsom revisorsorganisationer, banker, multinationella företag och 

offentliga auktoriteter, annars kan objektiviteten hämmas. I detta kan nämnas att 

implementeringen av IFRS, en principbaserad standard, kan ha olika effekter på ett land på grund 

av landets ekonomiska , politiska och kulturella förutsättningar.  

 

De fyra globala revisionsbyråerna har haft ett stort inflytande när standarder tagits fram på grund 

av deras resurser i form av kunskap men även i monetära medel såsom donationer. Däremot har 

IASB som tidigare nämnt, efter ombildningen, inkluderat flera branscher så att även 

andra intressenter har möjlighet att påverka normbildningsprocessen. Dock är det fortfarande 

osäkert om IASB:s reglering, i enlighet med deras målsättning, tillhandahålls i allmänhetens 

intresse (Chiapello & Medjad, 2009). Köningsgruber (2014) förklarar i sin forskningsartikel att 

standardsättare, som en konsekvens av ökad kritik och påtryckningar av starka aktörer, kan bli 

fångade när en standard utvecklas. Detta innebär att den i många fall antas vara subjektiv och 

således inte kan sägas vara i allmänhetens intresse. Ginsoar (2014) motsätter sig detta och hävdar 

att regelsättare kan och har potential att agera i allmänhetens intresse. Författaren förklarar att 

standardsättare inte nödvändigtvis behöver bli “fångade” av diverse aktörer. 
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Tidigare normbildningsprocesser som kritiserats är bland annat IAS 39. Det förklaras att kritiken 

handlade om brist på deltagande vid framtagandet av standarden (Jorissen, Lybaert, Orens & van 

der Tas, 2014). Det är därav intressant att följa upp och studera normbildningsprocessen till 

nedskrivningsmodellen i IFRS 9 som ersatte IAS 39. Av den anledningen kommer det att 

diskuteras och analyseras, om IASB under normbildningsprocessen i framtagandet av 

nedskrivningsmodellen i IFRS 9, tagit hänsyn till särskilda aktörer framför andra på ett 

otillbörligt sätt. Detta för att försöka identifiera vilka intressenter som drivit fram standarden och 

om processen varit i allmänhetens intresse. 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om IASB har gjort en lämplig avvägning mellan de 

berörda intressenterna och analysera om det funnits ett större inflytande av någon intressegrupp 

vid utvecklingen av nedskrivningsmodellen i IFRS 9. För att uppfylla syftet har vi därför ställt 

upp följande frågeställningar: 

 

● Har IASB gjort en lämplig avvägning mellan de olika intressenterna vid framtagandet av 

nedskrivningsmodellen i IFRS 9? 

● Finns det omständigheter som tyder på att IASB har blivit “fångade” och tagit hänsyn till 

en intressents åsikter i större utsträckning?  

1.4 Avgränsningar 

I uppsatsen kommer det endast fokuseras på remissvaren (Comment letter) under 

normbildningsprocessen. Vidare har vi valt att avgränsa oss till nedskrivningsmodellen i IFRS 9  

som föreslås i Exposure Draft ED/2013/3 Financial Instruments: Expected Credit Losses. De 

tidigare förslagen kommer dock nämnas förbigående i institutionalia för att läsaren ska få en 

helhetsförståelse för empirin. Det centrala fokuset i uppsatsen kommer vara 

normbildningsprocessen där studieobjektet är nedskrivningsmodellen i IFRS 9.  
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1.5 Disposition  

Uppsatsens fortsatta upplägg är att det i kapitel 2 diskuteras angående uppsatsens metod, som 

beskriver uppsatsens praktiska tillvägagångssätt och det förfaringssätt som används i studien. 

Uppsatsen har utgått från en så kallad kvalitativ innehållsanalys och i metod kapitlet motiveras 

varför denna metod valts för att besvara studiens syfte och frågeställningar. I kapitel 3 så redogör 

vi för den teoretiska referensramen, vilket beskriver de vetenskapliga förklaringsförsök som 

används som analysredskap i uppsatsen för att granska studiens empiri. De teorier som används i 

uppsatsen är Public interest theory, Private interest theory, Capture theory och Stakeholder 

theory (Intressentteorin).  I kapitel 4 så behandlas institutionalia vilket redogör för relevanta 

standarder  inom redovisning kopplat till uppsatsens huvudområde. Specifikt kommer det att 

tittas närmare primärt på IFRS 9 men även IAS 39 för att få en helhetsförståelse. Därefter följer 

ett kapitel där kapitaltäckningskrav samt olika riskmetoder för banker genomgås. Slutligen i 

kapitlet följer det huvudsakliga innehållet i institutionalia, nämligen IASB:s 

normbildningsprocess samt en genomgång av de Exposure drafts som getts ut. Kapitel 5 består 

av uppsatsens empiri och motsvaras av det material som inhämtats och varit föremål för 

undersökningen i uppsatsen. Denna faktasamling består i studien av så kallade Comment letters, 

från IFRS hemsida, som utgår ifrån IASBs Exposure draft från 2013. I kapitel 6 så analyseras 

sedan empirin för att finna bakomliggande teman och komma fram till en tolkning av den fakta 

som presenterats i empirin. I kapitel 7 kommer resultatet slutligen presenteras följt av svar på 

studiens syfte samt förslag till vidare forskning.   
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2. Metod 
 

Nedan följer ett metodavsnitt med en presentation av val av teori och metod som utgör grunden för  

uppsatsens undersökning. IASB:s normbildningsprocess kommer att undersökas där nedskrivnings- 

modellen i IFRS 9 är studieobjektet. En redogörelse för val av forskningsstrategi, forskningsdesign,  

tillvägagångssätt vid studien och datainsamling kommer att beskrivas.  

2.1 Teori/metodval 
Enligt Bryman & Bell (2013) är teori ett begrepp som är komplext och kan appliceras på många 

sätt. Men den vanligaste definitionen av teori är att det ska förklara regelbundenheter. Det görs 

en distinktion mellan två dimensioner av teori, nämligen teorier på mellannivå (theories of 

middle range) och stora teorier (grand theories) (Bryman & Bell 2013). Det förklaras att de stora 

teorierna används i mer abstrakta och generella sammanhang där det förekommer otillräcklig 

vägledning eller verktyg till hur den insamlade empiriska datan ska användas. Detta resulterar 

vanligtvis i att slutsatserna i forskningen är abstrakta och svårförankrade med verkligheten.  

Teorier på mellannivå (theories of middle range) är däremot ett mellanting av de stora teorierna 

och av empiriska resultatet. Det är vanligtvis teorier på mellannivå som brukar vara användbara 

och i fokus vid empirisk forskning. Vid användning av teorier på mellannivå försöker man 

förklara och förstå ett begränsat område av samhället. För att besvara syftet och 

frågeställningarna gällande IASB och normbildningsprocessen av nedskrivningsmodellen antas 

det vara mest lämpligt att använda sig av teorier på mellannivå för att kunna ge konkreta 

slutsatser. 

 

Bryman & Bell (2013) gör vidare en åtskillnad mellan induktiv metod och deduktiv metod. 

Induktiv metod innebär att utgå från data och försöka finna mönster i materialet för att sedan ta 

fram nya teorier. Deduktiv metod syftar motsatsvis att det utgås från befintlig teori som sedan 

försöker testas på empirin för att få fram resultatet. 

 

Denna uppsatsen grundas på deduktiv metod eftersom att vi utgår från tidigare forskning och 

tillgängliga teorier. Teorierna som styrt och varit till grund för arbetet ska efter att ha använts i 

analyskapitlet omformuleras vid behov (Bryman & Bell 2013). I studien kommer teorier som 

utgör grunden för arbetet handla om redovisningsreglering. De teorier som valts är Capture 
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theory, Public interest theory och Private interest theory. Dessa kommer att kompletteras med 

Intressentteorin som i linje med de tidigare nämnda teorierna förväntas ge läsaren en större 

förståelse om IASB:s normbildningsprocess av nedskrivningsmodellen i IFRS 9. 

2.1.1 Forskningsstrategi 

En studies forskningsstrategi kan enligt Bryman & Bell (2013) antingen bygga på en kvalitativ 

eller kvantitativ metod. Kvantitativ metod brukar användas tillsammans med en deduktiv ansats 

där fokuset ligger på arbetets bredd snarare än djup. Den kvalitativa däremot, brukar tillämpas 

tillsammans med en induktiv ansats där fokuset ligger på djup snarare än bredd under 

insamlingen av data. Denna uppsats kommer att begrundas på en kvalitativ forskningsstrategi 

med ett deduktivt synsätt. Detta tillvägagångssätt av metod anses lämpligt eftersom att en 

djupgående genomgång och analys av remissvaren på IASB:s Exposure draft 2013 kommer att 

utföras. Således kommer ett stort fokus ligga i att studera och analysera de olika respondenternas 

remissvar, för att därefter kunna identifiera huruvida IASB gjort en lämplig bedömning vid 

framtagandet av nedskrivningsmodellen.  

Det är naturligtvis möjligt att utföra studien baserat på kvantitativ metod genom att identifiera 

hur många som varit positivt inställda respektive negativt inställda till utkastet och sedan dra en 

slutsats utifrån det. Däremot har en kvalitativ metod använts för att undersöka vilka resonemang 

och argument som förts i remissvaren. Den kvalitativa forskningsstrategin kommer tillämpas 

med en deduktiv ansats. Detta eftersom det som tidigare nämnt finns tidigare forskning inom 

ramen för uppsatsens ämnesområde och att det finns befintliga teorier som anses lämpliga och i 

linje med uppsatsens syfte och problemformulering. 

2.1.2 Forskningsdesign 

Enligt Bryman & Bell (2013) förklaras det att en fallstudie utförs när en ingående och detaljerad 

forskning ska genomföras av ett fall. Eftersom att endast IASB:s normbildningsprocess av 

nedskrivningsmodellen i IFRS 9 är det som kommer studeras i uppsatsen anses denna 

forskningsdesign lämplig. Fallstudier genomförs för att utveckla och bidra till redan befintlig 

kunskap inom ett område. Därav anses en fallstudie högst relevant för denna uppsats då syftet är 

att analysera IASB:s normbildningsprocess vilket redan är ett utforskat område. Dock kommer 
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studien utföras utifrån ett relativt outforskat perspektiv; nämligen nedskrivningsmodellen i IFRS 

9. 

2.1.3 Kvalitativ innehållsanalys 

Enligt Bryman & Bell (2013) är kvalitativ innehållsanalys en vanlig metod när dokument ska 

analyseras på ett kvalitativt sätt. Det som en kvalitativ innehållsanalys karaktäriseras av är att 

identifiera “bakomliggande teman i det material som analyseras” (Bryman & Bell, 2013, s. 

565).  Vid val av teman diskuterades alternativet att jämföra utkastet från 2013 med det tidigare 

från 2009. Det andra alternativet var att studera frågorna som IASB ställt i Exposure draft 2013 

samt remissvaren. Vi har valt att utföra en djupgående analys och därav fokusera på det andra 

alternativet. Dessutom är en innehållsanalys av utkastet från 2013 intressant eftersom att 

modellen som föreslogs däri sedermera implementerades 2018 där utfallet kan jämföras med 

respondenternas inställning till förslaget. Således kommer respondenternas inställning 

undersökas och analyseras samt de möjliga invändningarna. För att besvara syftet har ett antal 

frågor som ställts av IASB i Exposure draft år 2013 använts som grund för empirin. Totalt 

sett var det 13 frågor med respektive delfrågor i utkastet där ett urval har använts som 

utgångspunkt för kodningen. Anledningen till detta har varit att med ett urval av frågor som 

utgör kärnan i utkastet kan en mer djupgående analys göras där större hänsyn kan tas till djup 

snarare än bredd. Dessutom har en avgränsning av frågor gjorts till de aspekter som är relevanta 

och kommer att studeras. 

2.1.4 Urval 

Urvalet av respondenter har grundat sig på huruvida respondenten besvarat IASB:s frågor. De 

respondenter som inte svarat på någon av IASB:s ställda frågor har inte behandlats i empirin. 

Vidare har det satts upp ett krav vid valet av remissvaren där samtliga respondenter som svarat 

på minst två frågor har inkluderats i undersökningen. Anledningen till kravet på minst två frågor 

grundar sig i att remissvar på endast en fråga inte bedöms kunna ge tillräckligt med material till 

analysen och slutsatserna. Detta har ansetts viktigt för att kunna ge en trovärdig representation av 

vardera intressegrupp. I de fall en respondent inte valt att svara på enstaka påståenden kommer 

det betecknas med följande tecken “-”. 

Remissvaren har delats upp i olika intressegrupper av tydlighets och pragmatiska skäl:  
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för att kunna identifiera och ge slutsatser om vilken inverkan och ställning som vardera 

intressegrupp haft i normbildningsprocessen. Intressegrupperna som valts är följande: 

storbanker, revisorsorganisationer, normgivare, försäkringsföretag/organisationer, 

bankorganisationer och branschorganisationer inom revision och redovisning. Anledningen till 

att de valda bankerna definieras som storbanker är på grund av att samtliga överstiger 100 

miljarder av totala tillgångar; vilket är ett uppsatt kriterium eftersom att det inte finns en stadgad 

definition av storbanker. Däremot är detta kriteriet något som bland annat har använts av 

Europeiska bankmyndigheten i sina studier, som nedskrivningsmodellen i IFRS 9 (European 

Banking Authority, 2018). Dessutom är samtliga bankerna som ingår i studien med i rankningen 

av de 100 största bankerna i världen (S&P Global, 2020).  

Det är totalt sett 63 respondenter som gett remissvar och fördelningen av remissvaren var 

följande: storbanker 27%, normgivare 25,4% , branschorganisation 8%, bankorganisationer 

20,6%, försäkringsbolag 9,5% och revisorsorganisationer 9,5% (avrundats). Det är således 

storbanker som utgör största delen av remissvaren. 

2.1.5 Kodning 

Kodning är vanligt inom kvalitativ dataanalys där material granskas och därefter identifieras 

olika teman och nyckelord (Bryman & Bell, 2013). Kodningsprocessen i uppsatsen inleddes med 

en djupgående studering av remissvaren för att försöka identifiera teman. Eftersom att det var 

många respondenter och remissvar ansågs IASB:s frågor som en bättre utgångspunkt till att 

formulera påståenden.  

Efter genomgången av remissvaren på IASB:s 13 ställda frågor formulerades åtta påståenden i  

tabellform. Påståendena 1,3,6 och 7 utgör kärninnehållet av modellen som föreslås och fungerar 

som studiens mittpunkt. De övriga påståendena kan anses stå i periferi för att få en bättre 

helhetsbild av respondenternas ställningstagande gentemot Exposure draft 2013.  

Först ansågs det bättre att välja svarsalternativen “håller med” och “håller inte med” men på 

grund av många invändningar och osäkerheter i remisssvaren har även svarsalternativet  “håller 

med till viss del” inkluderats. Detta torde även ge en korrekt återgivning av de remissvar som 

erhållits. Det kommer utöver svarsalternativen tillhandahållas en mer ingående beskrivning av 

respondenternas remissvar för att kunna identifiera de olika teman som utkristalliserats; vilka 

inte kan fångas upp av svarsalternativen. 
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2.1.6 Kritik mot vald forskningsstrategi 

Den kvalitativa metoden har kritiserats av kvantitativa forskare där det finns fyra primära 

argument som belyses (Bryman & Bell, 2013). Det första argumentet handlar om forskningens 

subjektivitet där kvantitativa forskare menar att kvalitativa studier baseras på forskarens egna 

åsikter om vad som anses viktigt och av betydelse. Vidare förklaras det att personliga 

förhållanden som kan skapas vid intervjuer även det kan resultera i subjektivitet. I uppsatsen har 

empirin grundats på remissvar inom de valda kategorierna och inga intervjuer, därmed 

minimeras risken för subjektivitet.  

 

Andra argumentet mot kvalitativa tillvägagångssättet riktar sig mot svårigheten i att replikera en 

undersökning. De kvantitativa forskarna menar att det finns en valfrihet för den kvalitativa 

forskaren vid datainsamlingen där dennes val kan grunda sig på egna intressen. Eftersom att 

utgångspunkten i empirin varit ett urval av frågor som enligt IASB varit viktiga har våra 

intressen till viss del kunnat uteslutas. Med det sagt så stämmer kritiken till viss del då ett urval 

oundvikligen resulterar i tendenser av subjektivitet. Dock har vetskapen av denna kritik gjort att 

frågorna valts med extra försiktighet. 

 

Tredje argumentet handlar om problemen med generalisering. Innebörden av kritiken är att 

resultatet som erhålls av den kvalitativa forskningen anses kontextuell och inte går att 

generalisera till andra situationer. Till följd av att intervjuer genomförs med en specifikt vald 

grupp, så förklaras svårigheten i att applicera sådana studier på andra grupper på grund av 

olikheterna i bland annat miljö. Eftersom att studien syftar till att undersöka IASB:s 

normbildningsprocess och att nedskrivningsmodellen i IFRS 9 är studieobjektet, så kan studien 

möjligtvis användas i andra normbildningsprocesser. Dock på grund av standardens signifikans 

kan det ifrågasättas huruvida det faktiskt kan generaliseras till andra standarder, och mer 

specifikt om syftet ens är att det är ämnat till att kunna generaliseras.  
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2.2 Datainsamling 

Inom datainsamling brukar det göras en distinktion mellan två typer av data, nämligen 

primärdata och sekundärdata (Lundahl & Skärvad, 2009). Primärdata är information som 

insamlats på egen hand och inte har hämtats från någon annan. Sekundärdata är information som 

redan finns tillgänglig och dokumenterad. Uppsatsens empiriavsnitt kommer baseras på redan 

publicerade remissvar vilket i första hand skulle kunna anses som sekundärdata, då svaren inte 

inhämtats av författarna. Däremot är kvalitativ innehållsanalys av dokument att anse som 

primärdata, eftersom att det är författarna som valt att undersöka svaren och använda 

informationen.  

2.2.1 Litteraturgenomgång 

Bryman & Bell (2013) förklarar att litteraturgenomgång är en viktig faktor i uppsatsen eftersom 

att det är grunden till forskningsfrågorna. En litteraturgenomgång utfördes för att identifiera 

kunskapen inom området IASB:s normbildningsprocess; därefter utformades vårt syfte och 

problemformulering. Eftersom att det finns mycket skrivet om IASB:s normbildningsprocess, 

kommer vi inte att “uppfinna hjulet på nytt” (Bryman & Bell, 2013, s. 111) utan snarare försöka 

bidra med mer forskning inom ämnet. Av Bryman & Bell (2013) formuleras ett antal frågor som 

utgör syftet med litteraturgenomgången, däribland “vad är redan bekant eller känt på området” 

samt “finns det några frågor som inte besvarats” (Bryman & Bell, 2013, s. 111). Eftersom att 

normbildningsprocessen är något som skrivits om i stor omfattning med flera standarder som 

studieobjekt, valde vi normbildningsprocessen för nedskrivningsmodellen i IFRS 9, som av 

litteraturgenomgången att döma till stor del förefaller sig outforskad. 

2.2.2 Litteratursökning 

Eftersom att uppsatsens syfte är att analysera IASB:s normbildningsprocess för 

nedskrivningsmodellen i IFRS 9, så har IFRS hemsida använts för att inhämta remissvar från 

Exposure draft 2013; vilka kommer bearbetas i empiri avsnittet. I kapitlet teoretisk referensram 

inleddes processen med att i böcker efterforska definitioner av de huvudområden och 

delområden som är viktiga för uppsatsen. Därefter utfördes sökning av forskningsartiklar inom 

området “IASB:s normbildningsprocess”. Artiklar inhämtades primärt från LUB-search (Lund 
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university libraries) där bland annat följande nyckelord använts: IASB, due process, Capture 

theory, Public interest theory, IFRS 9, IASB legitimacy, och standard setting. För att 

effektivisera sökprocessen av forskningsartiklar så har källförteckning som återges i böcker 

såsom Deegan & Unerman (2011) genomgående använts i uppsatsen.  

2.3 Trovärdighet och äkthet 

För att kvalitetssäkra studier brukar validitet och reliabilitet användas, i synnerhet för 

kvantitativa undersökningar. Det förklaras av Bryman & Bell (2013) att specificering av begrepp 

är väldigt viktigt när kvaliteten i kvalitativa studier ska bedömas. Författarna föreslår också två 

kriterier som anses vara grundläggande vid bedömning av kvalitativa studier, vilka är 

trovärdighet och äkthet. 

2.3.1 Trovärdighet 

Trovärdighetskriteriet består av fyra delkriterier nämligen tillförlitlighet, pålitlighet, 

överförbarhet och konfirmering (Bryman & Bell, 2013). Tillförlitlighet syftar till att det i vissa 

fall kan finnas flera beskrivningar av en social verklighet och på grund av detta blir det viktigt att 

skapa tillförlitlighet i uppsatsens resultat. Bryman & Bell (2013) förklarar att detta kan 

säkerställas genom att studien har följt uppsatta regler men även att resultat rapporteras till de 

personer som studeras. Då vi inte har någon kontakt till de respondenter som studeras torde det 

vara svårt att kvalitetssäkra resultatet genom att rapportera resultatet till dem. 

 

Delkriteriet överförbarhet inbegriper att det i kvalitativ forskning fokuseras på studiens djup 

snarare än bredd, och att det därav kan bli kontextbaserat, vilket resulterar i att användbarheten 

för andra miljöer blir bristfällig. Eftersom att studien utgår från nedskrivningsmodellen i IFRS 9 

är syftet att resultatet enbart ska kunna användas för den valda normbildningsprocessen. Dock 

har det i syfte att främja uppsatsen med avseende på överförbarhet valts remissvar från olika 

intressegrupper för att identifiera vilka/vilken som kan tänkas ha ett större inflytande. Detta är 

information som möjligtvis kan användas till andra normbildningsprocesser. 

 

Pålitlighet beskrivs av Bryman & Bell (2013) som motsvarigheten till reliabilitet, där det 

förstnämnda begreppet används i kvalitativ forskning och det senare i kvantitativ forskning.  
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Pålitlighet uppnås genom en säkerställning av uppsatsens alla delar som bör genomföras utifrån 

ett granskande synsätt. Säkerställningen utförs genom att belysa samtliga delmoment i uppsatsen, 

men även att möjliggöra granskning under arbetsprocessen. Pålitligheten i uppsatsen säkras 

genom att samtliga delar i uppsatsen finns med som sedan också granskas av opponentgruppen i 

slutseminariumet. Granskningen uppnås dessutom genom kontinuerliga kommentarer från 

handledningstillfällen. 

 

Konfimering handlar om att forskaren ska vara medveten om att en fullständig objektivitet är 

ouppnåeligt. Dock ska forskaren låta bli att aktivt eller medvetet blanda in personliga åsikter som 

kan påverka undersökningens resultat. För att minimera risken till subjektivitet har samtliga 

remissvar från de olika kategorierna valts; förutsatt att de uppfyllt de uppsatta kraven. 

2.3.2 Äkthet  

Äkthetskriteriet består av fem delkriterier nämligen; rättvis bild, ontologisk autenticitet, 

pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet (Bryman & Bell, 

2013). Rättvis bild syftar till att vid forskning ge en rättvis representation av de olika åsikterna 

och uppfattningarna. I syfte att ge en rättvis bild har samtliga identifierbara respondenter som 

svarat på minst två frågor beaktats. Dessutom har de olika åsikterna fångats upp genom att inte 

endast utgå från svarsalternativen (antal håller med, håller inte med, håller till viss del med) utan 

även de olika åsikterna som finns i remissvaren har belysts och beskrivits.  

De olika autenticitet kriterierna (ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk 

autenticitet och taktisk autenticitet) är inget som behandlas i uppsatsen eftersom att personer inte 

har medverkat i studien genom direkt interaktion såsom intervju. 
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3. Teoretisk referensram 

 
I nedan avsnitt presenteras och förklaras den teoretiska ramen som studien kommer att bygga på.  

Inledningsvis ges en beskrivning och genomgång av redovisningsreglering. Därefter förklaras och 

presenteras de olika reglerings teorierna tillsammans med Intressentteorin. Slutligen ges en förklaring  

av IASB och relevanta aspekter inom organisationen. 

3.1 Redovisningsreglering 
 

Enligt Oxfords engelska ordbok så definieras reglering enligt följande; en regel eller princip som 

styr beteende eller praxis; speciellt ett sådant direktiv som upprättas och upprätthålls av en 

regering eller annan auktoritär makt (Deegan & Unerman, 2011). Med reglerare menas vidare en 

tjänsteman eller organisation som ansvarar för kontroll och tillsyn av en viss bransch, 

affärsverksamhet, område av allmänt intresse etcetera. 

 

Med utgångspunkt av ovan definitioner kan vi därför konstatera att reglering är konstruerad för 

att kontrollera eller styra beteenden (Deegan & Unerman, 2011). När det talas om 

redovisningsreglering, så är det därför viktigt att veta om, att det handlar om regler som har tagits 

fram av ett oberoende sakkunnigt organ, som har fått befogenhet och rättighet att bestämma hur 

företag ska redovisa sin finansiella rapportering. Konsekvensen av en sådan rättighet leder till en 

inskränkning av företags redovisningsmöjligheter. Men också att reglering fungerar som ett 

underlag för tillsyn och lydnad, som en kontrollmekanism som ser till att företag sköter sin 

redovisning i enlighet med bestämda lagkrav.  

3.2 Syftet med redovisningsreglering 
 

Inom redovisningsteorin finns det flertalet argument som förklarar rationaliteten och syftet med 

reglering av redovisning och varför en reglering behövs (Deegan & Unerman, 2011).  

Ett resonemang som förs är att marknaden för redovisningsinformation inte är effektiv, och att 

reglering därför behövs för att optimera produktionsmängden (Deegan & Unerman, 2011). Här 

hävdas att en oreglerad redovisningspraxis leder till att många företag avstår från att producera 

redovisningsinformation, vilket leder till att utbudet blir mindre än vad marknaden efterfrågar. 

Demski & Feltham (1976) citerad i Cooper & Keim (1983) menar att en sådan underproduktion 
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förklaras av förekomsten av så kallade “free-riders”. Eftersom redovisningsinformation är en 

nyttig vara för samhället i stort, så leder en sådan allmännyttighet till att många individer och 

företag kommer att erhålla informationen utan kostnad från olika aktörer, utan att behöva 

producera egen information (Cooper & Keim, 1983). När utbudet blir lägre än efterfrågan på 

detta sätt, så blir konsekvensen att informationsbehovet inte tillgodoser alla aktörers intressen på 

marknaden, och att reglering behövs för att motverka en sådan informations ineffektivitet.   

 

En annan argumentation utgår ifrån att marknaden och produktionen av redovisningsinformation 

mycket väl kan vara effektiv på aggregerad nivå, men att en sådan effektivitet inte per automatik 

kan motsvaras gälla på individuell nivå (Deegan & Unerman, 2011). Med detta menas att 

marknaden för redovisningsinformation är effektiv i genomsnitt, men att ett sådant genomsnitt 

inte tar hänsyn till individers och gruppers informationsbehov. Investerare kan till exempel 

förlora sina besparingar som ett resultat av att förlita sig på oreglerade redovisnings 

upplysningar. Reglering av redovisning säkerställer därför att enskilda individer och grupper 

skyddas och får den informationen som de behöver. 

Detta är något som den berömda sjuttonhundratals ekonomen Adam Smith håller med om, som 

faktiskt föreslog behovet av viss reglering för att stödja de individer som annars skulle 

missgynnas av ett oreglerat marknadssystem (Deegan & Unerman, 2011). Smith var emot 

lagstiftning som skyddade de starka och privilegierade men han rådde inte mot åtgärder som 

vidtogs för att skydda de svaga och var därför inte mot reglering i sig (Collison, 2003). 

 

En tredje argumentation för en reglering av redovisning, har att göra med ojämlikhet i 

maktförhållanden och hur reglering kan motverka sådana maktasymmetrier (Deegan & 

Unerman, 2011). Parter som efterfrågar redovisnings information om företag, kan oftast erhålla 

den önskade informationen, ifall man kontrollerar knappa resurser för företag. En knapp resurs 

kan vara en begränsad råvara eller unik delkomponent som behövs i produktionen. Omvänt så 

kan parter med begränsad makt, generellt sett inte erhålla information om en organisation, även 

ifall man de facto har en påverkan på organisationens verksamhet. Sutton (1984) citerad i Baudot 

(2013) är också inne på denna linje och anser att en oreglerad redovisning försvårar möjligheten 

att säkra tillräcklig information om ett företag. Detta eftersom att tillgången till informationen i 

en oreglerad marknad baseras på makt och resurser, där parter med begränsad makt och 
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begränsade resurser antingen kommer att bli dåligt informerade, sämre informerade eller 

informerade vid fel tidpunkt. Reglering av redovisningsinformation förväntas således lösa en 

sådan inflytelse problematik. Sådana obalanser anses påverka den övergripande sociala 

välfärden, genom att välstånd sker på grundval av ojämlik tillgång till information kopplad till 

ojämn makt och resurser. Därför skyddar reglering investerare från den informationsasymmetri 

som uppstår, det vill säga skydd från ojämn tillgång till information (adverse selection) och 

ojämn fördelning av makt (moral hazard). Detta argument för reglering kan betraktas som ett 

”lika villkor” (“level playing field”) argument som främjar lika tillgång till samma information 

för alla parter (Baudot, 2013). På en sådan jämlik spelplan antas att parterna har större förtroende 

för att förmögenhets överföringar inte sker orättvist på grund av att en part har tillgång till mer 

eller annan information än övriga. Enligt Deegan & Unerman (2011) så använder sig reglerare 

ofta av detta “lika villkor” argument för att rättfärdiga att reglering införs. Vilket ur redovisnings 

synpunkt betyder att alla, på grund av rättvisa, ska ha tillgång till samma information.     

 

Ett annat resonemang är att reglering behövs som ett skydd mot organisationer som ägnar sig åt 

bedrägeri och producerar vilseledande redovisningsinformation (Deegan & Unerman, 2011), 

vilka kan vara svåra för investerare att upptäcka vid tolkningen av informationen på grund av 

informationsasymmetrier, som i fallen med WorldCom i USA och Parmalat i Italien i början av 

2000-talet. Ball et al. (2000) citerad i Baudot (2013) framför det faktum att användare av 

redovisningsinformation, såsom potentiella investerare och ägare, till stor del befinner sig 

utanför företag där de inte har tillgång till samma informationsnivå som företagets chefer (Ball et 

al. 2000). Detta ökar möjligheten för så kallad ”informationsasymmetri” genom att cheferna, 

som företagets insiders, vet mer än investerarna, företagets outsiders, angående företags faktiska 

resultat (Stigler, 1961). I frånvaron av insiderhandel reglering, så kan därför insiders dra nytta av 

negativ förkunskap som konstaterats och som bara insiders vet om (Fama & Laffer, 1971). 

Insiders kan här lockas av att försöka gynna befintliga aktieägare genom att göra informationen 

tillgänglig bara för dem, som i sin tur kan agera på informationen genom att sälja aktier före den 

tidpunkt som informationen är känd för outsiders och potentiella köpare på den öppna 

marknaden (Ronen, 1977). Med detta menar Ronen (1977) att förekomsten av reglering 

teoretiskt sätt hindrar insiders från att dra nytta av fördelarna från informationen som de har, att 

reglering åtminstone avskräcker (vissa kan vara villiga att ta risken att bryta mot regleringen). I 
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sin helhet blir därför effekterna av reglering att insiderhandel minskar jämfört med oreglerad 

redovisningsinformation, men med tillägget att man aldrig kan sägas helt lösa insiderproblematik 

till hundra procent. 

 

Ett sista argumentet för reglering av redovisning, påpekar slutligen att reglering leder till 

standardisering vilket i sin tur leder till jämförbarhet (Deegan & Unerman, 2011). Reglering 

leder till att likartade metoder antas av olika organisationer, vilket på så sätt ökar jämförbarheten 

av redovisningsinformation mellan organisationer. Detta är något som bekräftas av Leuz (2010) 

som argument för att motivera reglering. Standardisering av företagsrapportering kan göra det 

lättare för användare att bearbeta informationen och jämföra information mellan företag, vilket 

leder till kostnadsbesparingar för ekonomin som helhet.  

Att standardisering leder till kostnadsbesparingar beror på att företag då slipper att förhandla 

informationen med olika parter såsom t.ex. med aktieägare och fordringsägare, när kravet på 

information inte varierar mycket mellan företag. Kostnaderna för att följa ett informationssystem 

som passar alla är därför relativt låga (Mahoney, 1995). Varför standardisering och jämförbarhet 

är bra beror dels på att det leder till bättre investeringsbeslut (Nobes & Parker, 2010). Om 

investerare i allt högre grad investerar i företag från olika länder, och dessa investerare använder 

finansiella rapporter som en viktig informationskälla som grund för sina investeringsbeslut, så 

finns det en uppfattning från många (men inte alla) att standardisering är viktigt för att de ska 

kunna förstå de finansiella rapporterna och ha en rimlig grund för att jämföra finansiella 

redovisnings siffror för företag från olika länder. Precis som fallet är på nationell nivå, bör 

således förståelse och tolkning av finansiell redovisningsinformation vara mer effektiv om alla 

konton sammanställs med samma uppsättning underliggande antaganden och redovisningsregler 

(Deegan & Unerman, 2011). En annan anledning för internationell standardisering av 

redovisning är att det möjliggör större flexibilitet och effektivitet i användandet av erfarna 

medarbetare i multinationella företag (Nobes & parker, 2010). Utan standardisering så hade 

redovisningsreglering i olika länder fungerat som ett hinder för att förflytta anställd personal 

såsom revisorer och redovisningspersonal mellan länder (Deegan & Unerman, 2011).  
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När reglering väl har införts finns det sedan olika teorier som förklarar vem som drar nytta av 

sådan reglering (Deegan & Unerman, 2011). Dessa är Public interest theory, Capture theory samt 

Private interest theory (Economic interest group theory) (Deegan & Unerman, 2011).  

3.3 Olika perspektiv på redovisningsreglering 

3.3.1 Public interest theory 

Posner (1974) förklarar att enligt Public interest theory tillhandahålls reglering som en 

konsekvens av allmänhetens krav på förbättring och korrigering av tidigare ineffektiva och 

odugliga marknader. Syftet med reglering enligt Public interest theory är således att den ska vara 

fördelaktig för samhället som helhet och inte några särskildas intressen. Regleraren ska vara 

neutral och representera samtliga intressen som finns i samhället. När ett antagande sker av en 

lagstiftning ska det betraktas som en balans mellan de sociala fördelarna och de sociala 

kostnaderna för att implementera lagen i praktiken. Det förklaras i teorin att utan reglering skulle 

marknader på grund av deras känslighet vara väldigt ineffektiva.  

Många forskare är kritiska till detta förenklade synsättet till varför reglering införs. Posner 

(1974) som är en av de som ställer sig kritisk till teorin, förklarar att det finns en hel del bevis på 

att socialt oönskade resultat av reglering vanligtvis har begärts av intressegrupper med starkt 

inflytande.  

De som har ett antagande om att människan agerar i egenintresse argumenterar dock emot att en 

lagstiftare har blivit påverkad av vissa intressegrupper eftersom att de hävdar att det gjorts i 

allmänhetens intresse. Det kan motiveras genom att lagstiftarens egenintresse kan gynnas genom 

att tillfredsställa och skydda allmänhetens intressen i form av att bli omvald (Becker, 1986). 

Begreppet egenintresse kommer förklaras vidare i kapitlet om Private interest theory. Public 

interest theory var dominerande inom redovisningsreglering fram tills slutet av 1960-talet där det 

visade sig att det inte fanns tillräckligt med empiriska belägg på att regleringen gjordes i 

allmänhetens intresse (Cortese, 2006). Detta resulterade i att Capture theory, som förklaras i 

nästa avsnitt, blev framträdande. 
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3.3.2 Capture theory 

Enligt Capture theory behandlas och förklaras vem som drar nytta av regleringen när en sådan 

har införts. Capture theory och dess teoretiker menar på att även om reglering  

kan införas i syfte att skydda allmänhetens intressen, vilket beskrivits i Public interest theory 

ovan, så anser man att ett sådant syfte i slutändan inte går att uppnå.  

Detta eftersom att organisationerna som omfattas av regleringen, i introduceringen av 

regleringsprocessen, till syvende och sist kommer att vilja ta kontroll och kontrollera 

regelsättaren (Deegan & Unerman, 2011). I detta kan nämnas att ju större branschens totala 

resurser är i förhållande till regleraren, desto större är chansen att regleraren i slutändan inte 

förmår att upprätthålla sin neutralitet (Deegan & Unerman, 2011).  

Den eller de branscher som regleras försöker få till en sådan kontroll över regelsättaren, eftersom 

att de beslut som verkställs, potentiellt sätt kan få betydande effekter för branschen. Reglerade 

branscher kommer helt enkelt att vilja ta tillvara sina intressen genom att säkerställa att 

regleringen är fördelaktig för deras bransch. När ett sådant tillvaratagande vinner gehör så kallar 

Capture theory teoretiker ett sådant gensvar för att de parter som regleras har lyckats med att 

fånga (capture) regelsättaren.  

 

Enligt Mitnick (1980) finns det minst fem sätt på vilka en reglerad enhet eller bransch kommer 

att kunna fånga ett tillsynsorgan, dessa är (Mitnick, 1980, s. 95, som återges i Walker, 1987, s. 

281): (1) ett fångenskap sägs inträffa om reglerade intressenter kontrollerar regleringen och det 

reglerade organet; (2) eller om de reglerade parterna lyckas med att anpassa och synka 

regulatorns verksamhet med sin verksamhet så att deras privata intressen tillgodoses; (3) eller om 

den reglerade parten på något sätt lyckas med att neutralisera eller säkerställa en bristande eller 

medelmåttig prestationsförmåga från det reglerande organet; (4) eller om den reglerade parten 

lyckas, kanske inte ens medvetet, i en subtil process av interaktion med regleraren, att anpassa 

regulatorn till att se saker ur sitt egna perspektiv och på så sätt åstadkomma den reglering de vill 

ha; (5) eller om den grundläggande strukturen i belöningssystemet, helt oberoende av formella 

eller medvetna önskemål från vare sig regulatorn eller de reglerade parterna, leder till en 

intressegemenskap med reglerade parter, som för den sakens skull inte har att göra med 

korrumperade eller inkompetenta reglerare.  
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I olika branscher har det vid olika tillfällen hävdats att stora redovisningsföretag har lyckats med 

att fånga normbildningsprocessen. Walker (1987) hävdade exempelvis i sin studie att Australian 

Accounting Standards Review Board (ASRB) hade blivit fångade av aktörer inom 

redovisningsprofessionen. Forskaren är en tidigare ledamot av ASRB, som i studien lämnade en 

personlig redogörelse för den australiensiska normbildningsprocessen (Walker, 1987). Walker 

(1987) använde sig utav Mitnicks (1980) definition av Capture theory för att hävda att ASRB 

hade fångats av de intressegrupper som organisationen hade för avsikt att reglera. Under 

utvecklingen av sitt argument så härledde även Walker (1987) ASRBs tidiga historia och 

noterade revisionorganens lobbyverksamhet i de tidiga stadierna av ASRBs bildande. Forskaren 

citerar sedan en mängd olika bevis till stöd för att normbildningsprocessen hade fångats av 

intressegrupper, till exempel att den hade utformats på ett sätt som tillät en urholkning av ett 

brett diskussions och deltagande forum av vissa individer, som försökte främja sina kollegors 

revisor intressen. Forskaren drog slutsatsen att redovisningsprofessionen hade lyckats påverka 

utgången av ASRBs arbete, deras rutiner och prioriteringar. Att professionen kontrollerade både 

regleringen och regelsättaren där man hade lyckats uppnå en synkning av bådas verksamheter. 

Denna samordning påverkade i sin tur nyanställningar på så sätt att praktiskt taget alla 

styrelseledamöter i ASRB, rimligen kunde förväntas ha gemensamma intressen med 

redovisningsprofessionens olika föreningar.  

 

Cortese, Irvine & Kaidonis (2010) undersöker vidare i sin studie olika aktörers inflytande 

relaterat till Capture theory i utformningen av IFRS 6, som inbegriper redovisnings standarder 

för olje-, gas- och gruvföretag inom utvinningsindustrin. Forskarna granskar specifikt 

normbildningsprocessen för IASC /IASB och de viktigaste branschspecifika aktörerna som 

bidrog till resultatet av IFRS 6. Studien utgick ifrån Comment letters och kommentarer från 

intressegrupper på de frågor som publicerades i november år 2000 i Extractive Industries Issues 

Paper (Issue Papers) (Cortese, Irvine & Kaidonis, 2010). Studien visade att IASB de facto blev 

påverkade och fångade av intressegrupper i normbildningsprocessen och i implementeringen av 

IFRS 6. 
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Bakgrunden till IFRS 6 och Cortese, Irvine & Kaidonis (2010) studie var att IASC år 1998 

upplevde ett behov av att lägga till ett utvinningsindustri projekt till sin agenda, som syftade till 

att identifiera och ta itu med redovisningsproblem inom utvinningsindustrin. IASC ville utveckla 

en internationell redovisningsstandard som skulle ge investerare och andra användare relevant, 

pålitlig och jämförbar finansiell information (Cortese, Irvine & Kaidonis, 2010).  Bland de 

många frågorna som övervägdes av IASC berodde ett särskilt redovisningsproblem på de 

metoder som användes för att redovisa förproduktionskostnader av företag från 

utvinningsindustrin. Förproduktionskostnader är specifikt de kostnader som uppkommer till följd 

av de aktiviteter som genomförs av utvinnings företag för att undersöka förekomsten av 

mineralreserver, och de kostnader som uppkommer i utvärderingen av dessa mineralreservers 

kommersiella gångbarhet.  

 

För att förstå i vilken kontext IASB blev fångade så beskriver författarna för det första att två 

huvudsakliga metoder för redovisning av förproduktionskostnader har utvecklats inom 

utvinningsindustrin: the successful efforts method och the full cost method (Cortese, Irvine & 

Kaidonis, 2010) . Den viktiga skillnaden mellan dessa metoder är mängden produktionskostnad 

som aktiveras i redovisningen enligt varje metod. Dessa förproduktionskostnader, även kallade 

prospekterings- och utvärderingskostnader, kan kosta hundratals miljoner dollar, vilket för vissa 

mindre prospekteringsföretag kan leda till avsevärd dränering av resurser i sökandet efter olja 

eller mineraler. Beroende på vilken av dessa två metoder som utvinningsföretag använder för att 

redovisa sina förproduktionskostnader, så kan skillnaderna mellan metoderna vara avsevärda när 

det kommer till effekten på företagens rapporterade vinster.  

 

Forskarna nämner bland annat oljeproducenten PremierOil i Storbritannien, som justerade sina 

vinster år 2004, som förberedelse för övergången till IFRS (Cortese, Irvine & Kaidonis, 2010). 

Där de vid rapportering enligt the full cost method gjorde en vinst på 44 miljoner dollar, men 

efter att ha bytt till the successful efforts method så blev resultatet istället en nedjustering av 

vinsten till 22 miljoner dollar. Det var just denna typ av rapporteringsskillnad som fick IASC att 

ta itu med dessa rapporteringsmetoder på internationell nivå när de inledde sitt projekt för 

utvinningsindustrin år 1998. 
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Vad skillnaden beror på är att under the successful efforts method kan förproduktionskostnader 

bara aktiveras om förproduktionen leder till en framgångsrik upptäckt och utveckling av 

mineralreserver (Cortese, Irvine & Kaidonis, 2010). Under förproduktionsfasen kan alla 

kostnader aktiveras som en tillgång, men om ett prospekteringsprojekt senare visar sig 

misslyckas måste dessa kostnader skrivas av. Om projektet istället lyckas så skrivs de aktiverade 

kostnaderna av mot intäkterna från projektet. Effekten blir att den inneboende osäkerheten i 

samband med prospekteringsaktiviteter innebär att inkomstflödena och tillgångssaldot för företag 

som rapporterar enligt the successful efforts method kan variera betydligt (Cortese, Irvine & 

Kaidonis, 2010). Även om detta inte utgör ett stort problem för stora företag som har råd att 

absorbera förluster från misslyckade projekt, kan det vara en viktig fråga för mindre företag, 

vilka också har benägenhet till att undvika att redovisa enligt the successful efforts method. 

 

Forskarna fastslår vidare att the full cost method är mycket mer populär bland mindre 

prospekteringsföretag. Under denna metod kan alla förproduktionskostnader, oavsett om de 

relaterar till ett framgångsrikt eller misslyckat projekt, aktiveras som en tillgång (Cortese, Irvine 

& Kaidonis, 2010). Detta på så sätt att förproduktionskostnaderna överförs på obestämd tid och 

sedan matchas mot intäkter från andra framgångsrika satsningar. När det inte finns något krav på 

att direkt bekosta misslyckade projekt enligt the full cost method, uppkommer på så sätt en 

inkomst utjämnande effekt. För mindre företag med begränsade finansieringskällor, strikta 

skuldförbindelser och aggressiva prospekteringsprogram utgör därför the full cost method en 

möjlighet att expandera och utveckla verksamheten. 

 

Vad gäller resultatet och analysen av Comment letters påpekar forskarna, att även fast IASC  

distribuerade Issues Papers till nästan 300 företag över hela världen, så mottogs endast 52 

Comment letters som svar på dessa 300 Issue Papers. Vad gäller länder så inkom dessa svar från  

respondenter i Australien, Kanada, Kina, Tyskland, Sydafrika, Storbritannien och USA. Vidare 

att respondenterna inkluderade gruvföretag, oljeföretag, lobbygrupper för utvinningsindustrin, 

internationella redovisningsföretag, professionella redovisningsorgan, normbildningsorgan och 

akademiker. När det kommer till innehållet i Comment letters så visade studien att över 70% av 

respondenterna kommenterade aspekter med avseende på the successful efforts method kontra 

the full cost method, där den största majoriteten visade sig stödja eliminering av the full cost 
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method vad gäller redovisning av förproduktionskostnader. En närmare analys av dessa 

respondenter, som stödjer eliminering av the full cost method, visade dock att majoriteten av 

förespråkarna var stora utvinningsindustri företag som redan använde the successful efforts 

method för redovisning, och internationella redovisningsföretag, som har samma stora företag 

som kunder. Vidare att de respondenter som argumenterade emot upphörandet av the full cost 

method, var mindre prospekteringsföretag och lobbygrupper som representerade dessa mindre 

företags intressen, såväl som stora utvinningsföretag. Forskarna konstaterar därför att sådana 

lobbygrupper, särskilt American Petroleum Institute och UK Oil Industry Accounting 

Committee, på så sätt representerade en kraftfull koalition och sammanslutning av 

självständiga aktörer inom utvinningsindustrin.  

 

Resultatet av normbildningsprocessen blev att IFRS 6 förblev oförändrad och på så sätt 

förstärkte ett status quo. Med detta menas att valet av redovisningsmetoder bevarades och att 

regelverket även fortsättningsvis utgick ifrån etablerad branschpraxis, tillsammans med en 

väsentlig grad av rapporteringsflexibilitet för förberedare av finansiella rapporter, det vill säga 

för utvinningsindustri företagen (Cortese, Irvine & Kaidonis, 2010). Forskarna konstaterar därför 

att en sådan utgång dels kan vara önskvärd för förberedare av finansiella rapporter 

(utvinningsindustri företagen) men också att utgången strider mot de eftersträvade målen för 

redovisningsstandarder, vars mål är att underlätta skapandet av finansiella rapporter som ger 

vägledning för användarna när de fattar ekonomiska beslut. 

 

Cortese, Irvine & Kaidonis (2010) kom således i sina slutsatser fram till att det fanns ett 

betydande inflytande från intressegrupper från utvinningsindustrin, där forskarna menar på att 

normbildningsprocessen inte var objektiv, transparent och representativ på det sättet som en 

sådan process påstår sig vara. Utan snarare var det som så att normbildningsprocessen fungerade 

som ett forum inom vilka mäktiga intressegrupper agerade i egenintresse och där intressegrupp 

koalitioner bidrog till att fånga normbildningsprocessen för att säkerställa en gynnsam reglering. 

Specifikt att intressegrupper från utvinningsindustrin, som var stora finansieringsorgan till IASB, 

lyckades fånga IASB. Närmare bestämt att IASB fångades av samma intressegrupper som de var 

tänkta till att reglera. Forskarna menar också på att även om fokus i studien har varit på 
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intressegruppers uppenbara, offentligt synliga beteende, så kan det mycket väl vara så att hemlig 

lobbyverksamhet också har varit förekommande i processen.  

3.3.3 Private interest theory 

Private interest theory syftar till skillnad från de tidigare teorierna att olika grupper kommer att 

bildas för att skydda specifika ekonomiska intressen. Olika grupper med oförenliga intressen och 

mål kommer vara i konflikt med varandra och var och en kommer att lobba mot regleraren för att 

införa lagstiftning som gynnar dem ekonomiskt men som oundvikligen kommer vara på andras 

bekostnad (Deegan & Unerman, 2011). Det förklaras vidare att även regelsättaren anses vara en 

intressegrupp som kommer att anta förslag som är gynnsamma för denne. Private interest theory 

har ett grundantagande i att människor försöker främja sitt egenintresse (Posner, 1974). Således 

kommer lagstiftaren ta beslut som gynnar den själv såsom att bibehålla sin makt eller bli 

omvald  (Deegan & Unerman, 2011). Grupper som vill få sin vilja igenom kommer att förse 

regelsättaren med resurser eller diverse tjänster som kan vara av användning (Stigler, 1961).  

 

3.4 Intressentteorin 

  

Intressentteorin bygger på relationen mellan en organisation och dess intressenter. Intressenter 

definieras av Freeman & Reed (1983) som en grupp eller enskild person som kan ha en 

bidragande faktor för att en organisation ska uppfylla de uppsatta målen, eller är påverkad av att 

organisationen uppnår det målet. Intressenter kan delas in i två olika kategorier nämligen primära 

och sekundära (Deegan & Unerman, 2011). Primära intressenter har en direkt inverkan och anses 

vara en vital faktor för organisationens fortlevnad. Exempel på primära intressenter är anställda, 

investerare och kunder. De primära intressenternas behov är viktiga att tillfredställa, för om inte 

detta görs så kan det resultera i kriser för organisationen med tanke på det inflytande som de 

primära intressenterna innehar. Viktigt att understryka är dock att dessa inte alltid behöver 

klassificeras som primära intressenter i alla organisationer. Sekundära intressenter anses ha ett 

indirekt inflytande på organisationen och/eller är indirekt påverkade av dennes handlingar. De 

sekundära intressenterna har inte något centralt inflytande för organisationens fortlevnad, dock 

kan de ändå utgöra en skada för organisationen med sin makt om deras intressen inte 

tillfredsställs. Exempel på sekundära intressenter är konkurrenter och media. 
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Intressentteorin har två olika inriktningar nämligen den normativa och den positiva. Den 

normativa delen bygger på ett etiskt perspektiv som utgår från att samtliga intressenter anses vara 

lika viktiga såväl primära som sekundära (Deegan & Unerman, 2011. Vidare förklaras det att 

samtliga intressenter ska bli behandlade lika rättvist oavsett skillnad i maktinflytande. 

Inom den normativa grenen finns det en uppfattning att intressenterna har grundläggande 

rättigheter så som rättvis lön och rättvisa arbetsförhållanden; dessa rättigheter bör inte kränkas.  

Den finansiella informationen som redovisas ska vara anpassad för samtliga intressenter även om 

det finns skillnader i maktinnehav emellan intressenterna. Detta eftersom att informationen 

möjligtvis kan påverka dem, och därav bör detta tillhandahållas av organisationen även om det 

inte efterfrågas. Detta baseras på att det snarare ska ses som en skyldighet för organisationen att 

tillhandahålla finansiell information. 

 

Den andra delen av intressentteorin är den positiva grenen som är deskriptiv i sitt 

förhållningssätt. Till skillnad från den normativa grenen av Intressentteorin kan denna gren ofta 

testas med empirisk observation. Perspektivet syftar till att organisationer inte kan beakta alla 

intressenter i samma utsträckning av praktiska skäl, men även att det i dem flesta fallen inte ens 

är möjligt. Organisationer kommer snarare prioritera de intressenter som anses inneha 

maktinflytande (Bailey et al. 2000; Buhr, 2002). De intressenter som har ett stort maktinflytande 

över vitala resurser som organisationen behöver för sin fortlevnad kommer att prioriteras och 

tillfredsställas i större utsträckning än de övriga. 

 

Makt i sig kan vara kopplat till flera saker varav ett antal av dessa är kontroll över begränsade 

resurser (ekonomi, arbetskraft), tillgång till inflytelserika medier, förmåga till lagstiftning mot 

företag eller förmågan att påverka konsumtionen av organisationens varor och tjänster.  

Enligt Mitchell et al. (1997) finns det tre olika attribut som bör användas för att analysera en 

intressents inflytande, dessa är: makt, legitimitet och angelägenhet. Makt är relaterat till hur stort 

inflytande intressenten har i organisationen. En intressent anses vara legitim om denne beaktar 

och kräver anpassning till de normer och värden som finns i samhället. En intressent anses  

angelägen när denne kräver direkt gehör från organisationen.  

En organisation kommer beroende på i hur stor omfattning en intressent besitter de tre attributen 

bedöma dennes betydelse för organisationen. Dock kan det uppstå problem när det finns 
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motsättningar i vilka mål som bör uppnås mellan de intressenter som innehar ett stort inflytande i 

organisationer (Deegan & Unerman, 2011). 

 

Neu, Warsame & Pedwell (1998) fann stöd för uppfattningen att vissa intressegrupper kan vara 

effektivare än andra när det gäller att kräva avslöjanden om socialt ansvar. De granskade 

årsrapporter från ett antal börsnoterade kanadensiska företag inom miljökänsliga industrier för 

perioden 1982 till 1991. Resultatet visade att företagen var mer lyhörda för finansiella 

intressenters och statliga tillsynsmyndigheters krav än för miljöaktivisternas krav. Forskarna 

menade på att när företag hamnar i situationer där intressenter har motstridiga intressen eller 

förväntningar, kommer företagen att välja att lämna information till de intressenter som anses 

viktigare för organisationens överlevnad. Det innebär följaktligen också att behovet eller 

förväntningarna hos mindre "viktiga" intressenter minskas. 

3.5 IASB:s konceptuella ramverk 

Syftet med redovisning är att den finansiella informationen som tillhandahålls ska kunna 

användas som underlag för beslutsfattande. Beslutsfattare är de som kommer att använda sig av 

de finansiella rapporterna vilka huvudsakligen är långivare och investerare (Marton et al. 2020). 

För att syftet med redovisningen ska uppfyllas, har IASB gett ut ett konceptuellt ramverk där det 

bland annat redogörs för sex egenskaper inom redovisning, där relevans och korrekt återgivande 

är de två fundamentala egenskaperna som kompletteras med jämförbarhet, verifierbarhet, 

tidsaspekt och förståelse. 

3.5.1 Relevans 

En av de två fundamentala egenskaperna inom redovisning är relevans (Marton et al. 2020). 

För att beslutsfattare ska kunna använda sig av den finansiella informationen krävs det att 

innehållet är relevant; innehållet anses vara relevant om det kan utnyttjas och påverka 

beslutsfattande. Relevant finansiell rapportering kan även vara av användning för att bekräfta 

beslut som redan tagits i form av ökad kunskap. Finansiell rapportering kan inte vara användbar 

om inte den är relevant för dess användare (Marton et al. 2020). Begreppet relevans mynnar ut i 

två definitioner nämligen prognosrelevans och återföringsrelevans. Prognosrelevans syftar till att 

de finansiella rapporterna som ges till användarna ska kunna användas som verktyg för att 
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förbättra dess möjligheter till att prognostisera framtiden. Återföringsrelevans hänför sig istället 

till att den finansiella informationen kan användas i bekräftande syfte, nämligen att kunna 

bekräfta tidigare beslutstagande (Marton et al. 2020). I många fall är båda definitionerna 

korrelerade till varandra då de finansiella rapporterna som är avsedda för framtida prognoser 

även brukar ha en återföringsrelevans (Marton et al. 2020). Ett exempel är att intäkter från 

innevarande år kan användas i förutsägande syfte men även för att jämföra och bekräfta med 

tidigare år (Marton et al. 2020). 

3.5.2 Korrekt återgivande 

För att den finansiella rapporteringen ska kunna vara användbar för beslutsfattande bör den 

förutom att vara relevant även vara korrekt återgiven. Korrekt återgivande är således den andra 

fundamentala egenskapen inom redovisning (Marton et al. 2020). För att den finansiella 

informationen som tillhandahålls ska återge ett företag korrekt bör den vara fullständig, neutral 

och fri från fel (Marton et al. 2020). Det förklaras att kravet på fullständighet innebär att all 

nödvändig information ska inkluderas för att öka förståelsen för användaren. För att uppfylla det 

andra kriteriet nämligen neutralitet, förklaras det att företag skall vara opartiska och således inte  

utelämna eller manipulera den finansiella informationen i egenintresse såsom att uppvisa ett 

önskvärt resultat (Marton et al. 2020). Det tredje kriteriet inom korrekt återgivande är fri från fel 

vilket inte nödvändigtvis betyder att informationen ska vara helt rätt. En uppskattning av 

marknadspriser som inte går att identifiera kan inte vara helt exakt återgiven (Marton et al. 

2020). Innebörden av fri från fel syftar till att beskrivningen som tillhandahålls för att återge 

fenomenet inte ska inkludera fel och utelämnanden (Marton et al. 2020). Det kan vara genom att 

ge en tydlig beskrivning om tillvägagångssätten och hur exempelvis en uppskattning har räknats 

ut. Det kan i vissa avseenden vara komplext att uppnå båda de fundamentala egenskaperna och 

då görs en avvägning där syftet med redovisning sätts i fokus, nämligen att kunna tillhandahålla 

information som är av vikt för beslutsfattande. Det kan exempelvis vara en relevant finansiell 

information, men där det finns osäkra värderingar vilket kan resultera i att det nästintill är 

omöjligt att ge ett korrekt återgivande (Marton et al. 2020). 
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3.5.3 Jämförbarhet 

Jämförbarhet är en kvalitativ egenskap som är av förstärkande men inte fundamental 

karaktär. Begreppet kan syfta till jämförbarheten mellan företag eller jämförbarheten över tid för 

samma företag (Marton et al. 2020). Syftet med denna egenskap är att en finansiell information 

kan vara mer användbar om den kan jämföras med en annan. På samma sätt är det mer 

användbart om läsaren kan jämföra den finansiella rapporten med en annan period.  

 

En jämförelse är omöjlig med endast en finansiell information som varken kan jämföras med 

andra företag eller över tid, därav är det en grundförutsättning att det är minst två (Marton et al. 

2020). Konsekvent tillämpning av standarder kan skapa förutsättning för jämförbarhet. Detta kan 

uppnås genom att tillämpa liknande redovisningsprinciper vid transaktioner då informationen blir 

jämförbar. Vidare är jämförbarhet således inte kopplat till uniformitet. För att en finansiell 

information ska vara jämförbar behöver likartade fenomen se likadana ut och motsatsvis ska 

olika fenomen se olika ut. Denna förstärkande egenskap har naturliga kopplingar till de två 

fundamentala egenskaperna inom redovisning. Att kunna jämföra företag kräver att det finns 

någon sorts tidsserie, vilket även är en förutsättning för både prognosrelevans samt 

återföringsrelevans (Marton et al. 2020). Ett korrekt återgivande av ett ekonomiskt fenomen 

torde i många fall vara jämförbar med ett annat fenomen som är av liknande karaktär (Marton et 

al. 2020). 

3.5.4 Verifierbarhet 

Den andra förstärkande egenskapen är verifierbarhet (Marton et al. 2020). Verifierbarhet handlar 

om att innehållet som presenteras i den finansiella rapporten ska vara objektiv och kunna 

härledas till inträffade ekonomiska händelser. Innehållet i rapporten anses verifierbar om en 

partisk såsom opartisk person skulle ha kommit fram till samma slutsats vad gäller en ekonomisk 

händelse. Det görs i litteraturen (Marton et al. 2020) en distinktion mellan indirekt och direkt 

verifierbarhet. Direkt verifierbarhet är exempelvis genom att kunna bekräfta hur mycket likvida 

medel som finns genom erhållen information från banker. Indirekt verifierbarhet är däremot 

genom ett erhållet värde genom en modell. Parametrarna som använts vid beräkningen är vid det 

avseendet direkt verifierbara medan självaste värdet är indirekt verifierbar.  
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3.5.5 Tidsaspekten 

Det tredje förstärkande kvaliteten inom redovisning är tidsaspekten (Marton et al. 2020). 

Finansiell information som presenteras behöver ges ut i god tid för att användaren ska kunna 

studera den och nyttja för beslutsfattande. Ju senare en information ges desto mer osannolikt är 

det att den kommer användas för framtida handlingar och beslutsfattande. Det belyses dock i 

litteraturen (Marton et al. 2020) att det kan finnas en risk med att presentera finansiell 

information för snabbt då företag kanske inte hinner att utföra exempelvis alla värderingar. Detta 

kan resultera i att rapporten brister i att delge all nödvändig information. 

3.5.6 Förståelse 

Det fjärde och sista förstärkande kvaliteten inom redovisning är förståelse (Marton et al. 2020). 

För att en användare ska kunna förstå den finansiella rapporteringen som redovisats bör den 

klassificeras, karaktäriseras och förmedlas tydligt och konsekvent. Det förklaras vidare i 

ramverket att det naturligtvis kommer finnas information som är komplex i sin natur. Därav 

förklaras det att användaren av den finansiella rapporten bör inneha relevant och rimlig kunskap 

om verksamheten och de ekonomiska aktiviteterna. Rimlig kunskap är inget som definieras 

(Marton et al. 2020) däremot förklaras det att i vissa fall kan det vara behövligt att få rådgivning 

för att öka förståelsen. 

3.5.7 Kritik mot IASB:s konceptuella ramverk 

Det förklaras grundat på de tidigare avsnitten att om de kvalitativa egenskaperna tillämpas rätt 

kommer de finansiella rapporterna ge en mer objektiv (korrekt återgivna och relevanta) samt 

neutral bild av enhetens faktiska ekonomiska ställning (Deegan & Unerman, 2011). Solomons 

(1978) hävdar att det konceptuella ramverket möjligtvis ger verktygen som krävs för att uppnå 

objektivitet. Däremot bör det enligt Solomons (1978) ifrågasättas om det är realistiskt eller ens 

lämpligt att finansiella rapporter kan ge en objektiv reflektion av en enhets prestationer och 

ställning. Detta motiveras genom att innan en regelsättare väljer att ge ut nya eller ändrade 

rekommendationer, följer en kartläggning och analys av de möjliga ekonomiska 

konsekvenserna. Innebörden enligt författaren är att om en rekommendation skulle kosta för 

mycket för enskilda grupper kan förslaget förkastas även om det möjligtvis anses vara något bra; 

vilket följaktligen resulterar i subjektivitet. Det skulle vidare kunna anses att när konceptuella 
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ramverk eller standarder utvecklas kan det ha varit specifika grupper som haft mer inflytande 

(Deegan & Unerman, 2011). 

3.6 Comment letters och lobbying 

De flesta studier som genomförts där syftet är att undersöka vilken inverkan diverse aktörer haft 

under normbildningsprocessen är relaterade till Comment letters (Holder et al. 2013).  

Det förklaras av författaren att normbildningsprocessen primärt är antingen en ekonomisk eller 

politisk process, snarare än en teknisk, där deltagandet och remissvar speglar aktiviteten i 

lobbyverksamheten. Deltagandet i normbildningsprocessen genom Comment letters samt 

lobbying torde bero på och motiveras av egenintresse (Holder et al. 2013). Lobbying kan enligt 

Holder et al. (2013) ses utifrån ett positivt redovisningsperspektiv där deltagande och lobbying 

avgörs av hur företagsledningens framtida kassaflöden påverkas av förslaget. Företag och chefer 

kan enligt Köningsgruber (2014) inneha ett intresse i att undanhålla finansiell information eller 

att ha möjligheten och förmågan att resultatmanipulera, för att uppvisa ett önskvärt finansiellt 

resultat. Detta kan skapa incitament till att försöka påverka regelsättaren genom lobbying. 

Remissvar anses enligt Holder et al. (2013) vara en väldigt viktig del inom 

normbildningsprocessen och därav är det också viktigt att det finns ett brett deltagande annars 

kan organisationen brista i sin legitimitet. Organisationer som IASB bör därför under 

normbildningsprocessen göra sitt yttersta för att öka medverkan från olika länder och olika 

branscher. 

 

Sutton (1984) citerad i Georgiou (2010) kategoriserar lobbyingmetoder som antingen direkta, där 

lobbyister kommunicerar direkt med standardsättaren eller indirekt, där lobbyister går via en 

tredje part. Inom ramen för IASB:s normbildningsprocess inkluderar direkta metoder (Georgiou, 

2010, s. 106): (a) att skicka in Comment letters som svar på IASBs inbjudningar till att 

kommentera; (b) att tala vid IASBs offentliga utfrågningar; (c) att delta i IASBs offentliga 

rundabords möten; (d) att delta i fältbesök och / eller fältprov; (e) att kommunicera med IASB-

medlemmar eller teknisk personal i förbestämda privata möten eller på annat sätt, t.ex. i form av 

telefonsamtal; (f) att ha anställda som arbetar i rådgivare grupper / arbetsgrupper som inrättats av 

IASB för specifika projekt. De indirekta metoderna inkluderar (Georgiou, 2010, s. 106): (a) att 

kommentera i media; (b) att överklaga till brittiska regerings- och / eller Europeiska 
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kommissionens tjänstemän; (c) att överklaga till medlemmarna eller den tekniska personalen i 

ASB (UKs Accounting Standards Board) eller till European Financial Reporting Advisory Group 

(EFRAG); (d) att överklaga till företags branschföreningar (såsom Investment Management 

Association (IMA) och / eller delta i förberedelsen av ett sådant svar; och (e) att sponsra 

forskningsstudier. 

 

Effekten av intressegruppers påverkan på redovisnings standarders oberoende har varit föremål 

för många studier. Dessa studier sträcker sig från enskilda nationella standardsättare till den 

internationella standard sättaren, IASB, och dess föregångare International Accounting Standards 

Committee (IASC).  

Alali & Cao (2010) noterar till exempel att ett ökat tryck på IASB från myndigheter och 

intressegrupper kan undergräva IASB:s oberoende och därmed ifrågasätta tillförlitligheten 

och trovärdighet för IFRS. Deras studie tyder på att politiska influenser från myndigheter, 

tillsynsmyndigheter och intressegrupper i vissa fall har lett till att IASB har gjort potentiellt 

omotiverade ändringar av IFRS. Exempelvis tar forskarna upp fallet med IAS 39, där en debatt 

startades mellan Europeiska kommissionen och IASB gällande IAS 39. Detta på grund av att 

många europeiska företag, särskilt banker, hade inhemska standardkrav som skilde sig från IAS 

39 i vissa avseenden, och som inte passade deras affärsmodeller och branschpraxis. Under 2003 

lyfte banker från EUs medlemsländer upp denna problematik, vilket resulterade i 

meningsskiljaktigheter i delar av IAS 39. När IASB inte gick med på kritiken så ledde 

meningsskiljaktigheterna till en politisk diskussion. Där den franska presidenten Jacques Chirac 

och Europeiska kommissionens medlemmar satte press på IASB, vilket ledde till en förändring 

av IAS 39 år 2005. 

 

Gipper, Lombardi & Skinner (2013) beskriver i sin forskningsartikel hur IASB under intensivt 

tryck från EU och utan sin normala normbildningsprocess ändrade IAS 39 för att göra det 

möjligt för de som tillämpar standarden att retroaktivt omklassificera finansiella instrument på ett 

sådant sätt att man undviker att rapportera förluster till verkligt värde. Enligt Andre et al. (2009) 

citerad i Gipper, Lombardi & Skinner (2013) tvingades IASB att vidta denna handling för att 

undvika omedelbara åtgärder från EU, som förberedde lagstiftning vilket skulle ta bort en 

relevant del av IAS 39, något som IASB betraktade som potentiellt skadligt för deras 
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trovärdighet som standardsättare och som ansvarig för globala redovisningsstandarder. Exempel 

som detta tydliggör därmed att politiska överväganden kan ha effekter på standardsättningen. 

Bengtsson (2011) gör liknande slutsatser i sin studie, och att den globala finanskrisen bidrog 

till en ökad politisering av standardsättningen inom redovisningsområdet. Före krisen lyckades 

IASB till stor del bibehålla sitt oberoende från politiskt inflytande, medan redovisningsyrket och 

i mindre utsträckning användarna hade ett större inflytande över normbildningen (Bengtsson, 

2011). Men sedan krisen menar forskaren att en återbalansering av makten har inträffat, där 

politiska aktörer har fått inflytande på bekostnad av andra intressenter (som IASB själv, 

redovisningsyrket och användare). Detta har resulterat i att politiska aktörer inte längre är 

begränsade i sitt inflytande genom att vara begränsade till att kommentera redovisnings utkast 

sent i processen (Bengtsson, 2011).  

Forskaren tydliggör och förklarar IAS 39 när den globala finanskrisen bröt ut, där kravet i IAS 

39 att mäta somliga finansiella tillgångar enligt verkligt värde-metoden orsakade stor oro bland 

bankirer och politiker. Det tog några månader från de första tecknen på ekonomisk stress 

sommaren 2007 innan Europaparlamentet formellt uttryckte sin oro. I februari 2008 utfärdade de 

en kommittérapport där de uppmanade IASB att begränsa tillämpningsområdet för principen om 

verkligt värde (Bengtsson, 2011). Efter Lehman Brothers fall i september 2008 ökade 

kontroverserna om IASBs standard för finansiella instrument. Det blev allt tydligare att politiker 

inte skulle sitta still och se bankernas balansräkningar försämras. I oktober 2008 ökade trycket på 

IASB för att underlätta reglerna för värdering av finansiella instrument. Rykten florerade att 

Europeiska kommissionen skulle ta bort vissa avsnitt i värderingsreglerna i IAS 39 eller till och 

med bilda sin egen regelsättare och helt överge IFRS. Till slut blev tillgångs klassificeringen i 

fokus, där EU satte press på IASB för att begränsa de typer av tillgångar som redovisas till 

verkligt värde. Den 13 oktober 2008 publicerade IASB ändring av standarderna. Därigenom 

kunde banker undvika att redovisa orealiserade förluster på sina omklassificerade tillgångar. Med 

stöd från den europeiska banksektorn godkände Europeiska kommissionen två dagar senare de 

nyligen utfärdade IASB-ändringarna.  

 

Författaren konstaterar också att när IASB utfärdade sitt Exposure draft för den första delen av 

den ändrade IAS 39 (nu införlivat i IFRS 9) i juni 2009, så var europeiska kommissionen  
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missnöjd med förslaget och krävde ett antal ändringar i det tillbakaskickade svaret. Till exempel 

att ge möjligheter till att tillämpa mer flexibla värderingsregler (Bengtsson, 2011). Som ett 

resultat införde IASB många av de ändringar som europeiska kommissionen föreslog i sina 

slutliga ändringar. IASB beslutade också att skjuta upp en omprövning av hur banker redovisar 

skulder till år 2010. Trots detta var europeiska kommissionen inte nöjda, utan bara några dagar 

innan standarden utfärdades, så skickade europeiska kommissionen ett brev till IASB där de 

uppmanades att snarast överväga ytterligare förändringar. Europeiska kommissionens oro var 

främst utlöst av rädslan för att fler tillgångar skulle kunna värderas till verkligt värde enligt det 

nya systemet. Icke desto mindre publicerades den slutgiltiga standarden av IASB i november 

2009. Strax efter, den 11 november, beslutade Europeiska kommissionens rådgivande organ, 

European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), att skjuta upp godkännandet av den 

nyligen utfärdade standarden. EFRAG förklarade att man skulle se över frågan i januari 2010. 

Enligt många analytiker berodde förseningen på politisk oro för vissa franska, tyska och 

italienska banker. Dessa banker skulle drabbas oproportionerligt av förändringarna och tvingade 

dem att göra betydande förluster på sina derivat portföljer. Trots att kommissionen upprepade 

gånger efterfrågat och påskyndat ändringar av IAS 39 så godkände Europeiska kommissionen 

alltså inte den ändrade standarden för klassificering och värdering av finansiella tillgångar. 

 

Inlämning av Comment letters har vidare erkänts som en av de viktigaste vägarna för olika 

intressegrupper att påverka standardsättare. Litteraturen presenterar här blandade resultat på 

IASBs förmåga att förbli oberoende utan att ge efter för inflytande från betydande 

intressegrupper. 

Giner & Arce (2012) behandlar exempelvis i sin studie lobbyverksamhet gentemot IASB, och 

IASBs lyhördhet mot lobbyist påtryckningar och fördelningen av makt mellan konkurrerande 

intressegrupper. Forskarna undersöker specifikt normbildningsprocessen före publiceringen av 

IFRS 2: Aktierelaterade ersättningar, där man gör en bedömning av intresse gruppernas 

inflytande på den slutliga standarden. Forskarna fann i sina resultat inga bevis för signifikant 

inflytande från intressegrupper.  

Detta resultat kan sägas stå i kontrast mot Kwok & Sharp (2005) studie som försökte förstå 

IASC-processen, med särskild tonvikt på fördelningen och utövandet av makt i IASC-processen 

och dess inverkan på de standarder som uppstår. Forskarna fann här att förberedare var den mest 
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inflytelserika gruppen i IASC-processen i utvecklingen av IAS 14, utav de fyra 

intressentgrupperna; användare, förberedare, revisorer och tillsynsmyndigheter.  

Bamber & McMeekings (2016) fann vidare att revisionsföretag verkar ha haft betydligt mindre 

inflytande än andra intressenter i normbildningsprocessen vid utvecklingen av IFRS 7. 

Revisionsföretagens kommentarer diskuterades visserligen rättvist av IASBs styrelse, men 

forskarna konstaterade att revisionsföretagens måttliga och större förslag också avvisades i större 

utsträckning än vad man kunde förvänta sig. Forskarna fann också att IASB reagerar mindre 

positivt på brittiska förslag medan kommentarer från USA är mer benägna att diskuteras.  

Således finns vissa tecken på partiskhet men man kunde inte se att en viss intresse part 

dominerar. Forskarna konstaterar också att en bristande rättvisa, verklig eller upplevd, kan 

äventyra uppfattningarna om IASB och i slutändan försämra IASBs legitimitet.   

 

Jorissen, Lybaert, Orens, & Van Der Tas (2012) analyserar i sin studie väljarnas deltagande i 

IASB:s normbildningsprocess för standardsättningen bland annat när det kommer till 

representation och väljarnas mångfald och karaktärsdrag under perioden 2002 - 2006.  

Forskarna studerade användningen av formella deltagande metoder som används av väljarna i 

IASBs normbildningsprocess. Sådana deltagande metoder kan vara att skriva ett Comment letter 

som svar på ett Discussion paper eller ett Exposure draft som utfärdats av IASB. Dessutom kan 

europeiska väljare delta på ett indirekt och formellt sätt i IASBs normbildningsprocess genom att 

kommunicera sina åsikter till EFRAG i sin offentliga rådgivningsfas vad gäller frågor som IASB 

tar upp på sin dagordning. Forskarna fann att förberedare var den deltagargrupp som skickat flest 

Comment letters till IASB följt av redovisningsprofessionen och standardsättare. När det gäller 

tidpunkten för deltagandet, så fann forskarna betydande skillnader; där 

redovisningsprofessionen, standardsättare, användare och akademiker fokuserar sitt deltagande 

mer i det tidigare stadiet i normbildningsprocessen (Discussion paper stadiet). Förberedare å 

andra sidan fokuserar sitt deltagande mer i ett senare skede av normbildningsprocessen 

(Exposure draft stadiet). Vad gäller indirekt deltagande av europeiska väljare visade studien att 

de flesta europeiska väljare endast deltar direkt i IASB:s normbildningsprocess. Det formella 

deltagandet i EFRAGs offentliga rådgivningsfas, utgörs huvudsakligen av nationella 

standardsättare, aktiemarknaden och deras tillsynsorgan, som deltar för att ventilera sina åsikter 

om förslag som tas upp på IASBs dagordning. De europeiska väljarna som kommunicerar sin 
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syn till både IASB och EFRAG, använder vidare samma eller nästan identiska Comment letters 

när de besvarar dessa. När det gällde frågan om vad som driver deltagarna till att delta, så visade 

studien att saker såsom inverkan på siffrorna i redovisningen, påverkan på offentliggörande och 

betydande avvikelse från nuvarande praxis gör att väljare skriver betydligt fler Comment letters. 

Där förberedare, revisorer och standardsättare reagerar betydligt mer när ett förslag påverkar 

siffrorna i redovisningen. Användare, aktiemarknaden och deras tillsynsorgan skriver betydligt 

fler brev när offentliggörande frågor står på dagordningen. Ett sådant offentliggörande initierar 

också förberedare att skriva Comment letters. Vad gäller alla väljare, så deltar endast förberedare 

och användare betydligt mer, när en ny föreslagen standard avviker väsentligt från nuvarande 

praxis. När det gäller egenskaperna hos deltagande förberedare, jämfört med icke-deltagande 

förberedare, så visade studien att det är de stora lönsamma företagen under perioden 2002-2006 

som deltar i IASBs normbildningsprocess. Inom gruppen deltagande förberedare så består de av 

förberedare från de största företagen, där dessa härstammar betydligt mer från reglerade 

branscher.  

Forskarna konstaterar vidare att de politiska konsekvenserna av studien kan innefatta att IASB 

gör en utvärdering av den önskade nivån av deltagande från varje väljargrupp och olika sätt som 

organisationen kan stimulera användare att delta mer aktivt. Men också att förberedare och 

inflytandet av förberedares deltagande kan förbättras genom att fokusera också på det tidigare 

stadiet i IASB:s normbildningsprocess. Avslutningsvis också att EFRAG kan behöva stimulera 

andra väljargrupper inom Europa än nationella standardsättare att delta indirekt genom EFRAG, 

för att erhålla synpunkter från en bred och representativ grupp av respondenter.  

 

Larson (1997) studie undersökte företags lobbyverksamhet i IASCs normbildningsprocess där 

företagslobbyister identifierades via Comment letters skrivna till IASC. Resultatet visade att 

lobbying av IASC huvudsakligen gjordes av mycket stora företag; där det konstaterades att 30% 

av världens 50 största företag har lobbat IASC. Vidare att 70% av icke-amerikanska lobbyföretag 

var en del av Forbes Foreign 500, och 23 av de 27 amerikanska lobby företagen var av 

jämförelsevis stor storlek. Men också att stora företag tillsammans tillhandahöll över 85% av alla 

Comment letters vad gäller företagens respondenter. 

En intressant iakttagelse som görs i studien är även att länderna varierar kraftigt i vilken 

utsträckning som deras stora företag lobbar IASC. Till exempel hade flera länder mycket högre 
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andelar av sina stora företag som lobbade än USA:s 9%. Länder med den högsta procentandelen 

av deras Forbes Foreign 500-företag som bedrev lobbyverksamhet var Australien (55%), Hong 

Kong (67%) och Schweiz (47%). Omvänt hade länder med stora företag noterade på Foreign 

500, såsom Italien, Korea och Spanien, inga företag som lobbade. Forskaren ställer sig därför 

frågan varför det finns sådana uttalade skillnader i nivån på lobbyverksamhet bland företag från 

olika länder, och att det väcker frågor om hur representativa dessa företagens svar är för den 

totala företags populationen. Vidare om IASC anses ta någon hänsyn till svaren från under- eller 

överrepresenterade länder. Författaren tar bland annat upp exemplet med USA, där Amerikanska 

företag svarade mycket oftare med avseende på antalet skrivna brev; 42% var från USA och 4% 

var från Japan. Vidare konstaterar forskaren att 17 företag står för 55% av alla företagens svar 

och ställer sig därför frågan om dessa få företag påverkar IASC på ett överdrivet sätt. Särskilt 

med tanke på att 5 av dessa 17 företag också har eller har haft representanter i IASCs styrelse. En 

relaterad fråga är om IASC i tillräcklig utsträckning beaktar företag från till exempel 

utvecklings- och framväxande länder och ekonomier. Forskaren belyser detta med tanke på det 

extremt begränsade svaret från företag med säte i sådana länder, där företagens lobby 

respondenter istället är överväldigande från välutvecklade länder. Om IASC:s syfte är att 

tillgodose behoven hos stora multinationella företag från stora utvecklade länder, skulle detta 

inte vara ett problem, men forskaren menar på att IASC ibland både i handlingar och ord avser 

att tillgodose behoven även hos länder med utvecklings- och framväxande ekonomier. 

 

Larson (1997) konstaterar vidare att de företag som lobbar är större än de företag som inte 

lobbar. Att i 11 länder hade lobbyföretag högre intäkter och tillgångar än icke-lobbade företag, 

och att alla lobbyföretag i sju länder tillhörde Foreign 500. Författaren menar på att  

det faktum att större företag dominerar företagens svar väcker frågan om lobbyisterna kan anses 

vara representativa för den totala andelen företag i samhället. Han konstaterar att endast cirka en 

fjärdedel av lobbyföretagen var mindre och ställer sig frågan om behoven hos mindre företag kan 

anses vara uppfyllda av IASC och tillräckliga, med tanke på deras begränsade svarsfrekvens. 

Forskaren påpekar att detta är viktigt med tanke på slutsatserna att större företags behov ofta 

skiljer sig från behoven hos mindre företag. 
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Vidare fastslår Larson (1997) att 84% av alla lobbyföretag hade värdepapper noterade utanför sin 

inhemska marknad, och att en majoritet av icke-amerikanska lobbyföretag, som inte är på 

Foreign 500, noterades vara verksamma på åtminstone en internationell börs, särskilt de mindre 

lobbyföretagen i Australien och Kanada. Författaren menar på att detta stödjer uppfattningen att 

företag som lobbar lASC kan ha ett kapitalintresse i utformningen av IAS, på grund av dess 

företagsstrategi nämligen att införskaffa kapital på utländska aktiemarknader. Författaren 

avslutar sitt resonemang med att påpeka att de företag som för närvarande bedriver 

lobbyverksamhet för IASC har en benägenhet att vara mycket stora både globalt och nationellt, 

och att de är noterade på minst en utländsk börs och bedriver handel i USA. 

 

Georgiou (2010) studerade genom en enkätundersökning uppfattningen om och deltagandet i 

IASB:s normbildningsprocess av ett urval brittiska företag som förvaltar investeringar, så kallade 

investment management företag. Resultatet av studien visade att investeringföretagens 

lobbyverksamhetsnivå var låg i förhållande till andra intressegrupper, såsom t.ex. förberedare av 

finansiella rapporter. Det är dock viktigt att konstatera att forskaren i studien också kom fram till 

att ett stort antal företag, istället för att använda Comment letters, valde att lobba genom 

indirekta medel, särskilt genom att vädja till användarrepresentant organisationer, såsom IMA 

(Investment Management Association). Forskaren gör därför slutsatsen att investment 

management företagens deltagande i IASB:s normbildningsprocess inte var så lågt som föreslogs 

av antalet lämnade Comment letters av denna intressegrupp. Dessutom menar forskaren att IASB 

borde ägna större uppmärksamhet åt synpunkter från rapporter erhållna av användarrepresentant 

organisationer eftersom många företag verkar förlita sig på att sådana organisationer 

representerar deras intressen. Ett annat viktigt resultat av studien avser orsakerna till att inte delta 

i normbildningsprocessen; där de flesta av de tillfrågade investment management företagen 

angav att de viktigaste orsakerna till att inte delta var kostnaden för lobbyverksamhet, men också 

tron på att andra användare representerade deras intressen i deras ställe. 

 

Burlaud & Colasse (2011) är forskare som också belyser orsaker till att inte delta i 

normbildningsprocessen. Författarna fastslår att ge ut Comment letters, exempelvis till ett 

Exposure draft, mobiliserar betydande resurser vad gäller teknisk kompetens och tid. Detta 

eftersom att internationella redovisningsstandarder är komplexa till sin natur, men också att det 
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för många finns en språkbarriär då svaren måste skrivas på engelska. Forskarna menar på att 

vissa parter som berörs av internationella redovisningsstandarder, till exempel tredje världen 

länder, inte har sådana resurser och därför är underrepresenterade i deltagandet i 

normbildningsprocesser. Författarna gör därför slutsatsen att det finns en illusion om att de olika 

intressenterna kan delta i utarbetandet av standarder, men där normbildningsprocessen i själva 

verket förhåller sig till de parter som förfogar över stora ekonomiska och intellektuella resurser, 

som krävs för ett effektivt deltagande, och som därför inte kan sägas motsvara ett demokratiskt 

normbildningsförfarande. 

Detta synsätt bekräftas även av Pelger och Spieß (2017), att IASB inte säkerställer att alla 

relevanta grupper som berörs av IFRS har resurser och förmåga att bidra eftersom förfarandet 

inte omfattar utbildningsinitiativ eller ekonomiskt eller icke-ekonomiskt stöd för de grupper vars 

röster inte är närvarande eller som är underrepresenterade i rådfrågningen. Detta leder till att 

vissa grupper inte ingår och deltar i normbildningsprocessen enligt forskarna, till exempel 

arbetskrafts- eller konsumentorganisationer, eller andra som representerar det civila samhället.  

Chiapello & Medjad (2009) belyser vidare i sin studie att big 4-revisorsföretagens inflytande har 

ökat kontinuerligt med den ökande komplexiteten i standarder. Författarna skriver att big 4-

revisorsföretagen, som revisorer för de största företagen inom alla branscher, också har den  

största kunskapen om modern redovisningsproblematik och till det också den mest diversifierade 

erfarenheten. Forskarna konstaterar vidare att de flesta IASB-medlemmar vid något tillfälle har 

arbetat i ett av de så kallade big 4-revisorsföretagen och att deras inflytande sträcker sig över 

hela normbildningsprocessen. De fastslår att big 4-revisorsföretagen är de största donatorerna till 

standardsättningen, såväl som de främsta bidragsgivarna när det gäller expertis, och fungerar 

som ledande aktörer när det gäller att säkerställa att IASBs standarder tillämpas i praktiken. 

3.7 Trovärdighet och legitimitet 

International Accounting Standards Board (IASB) är en privat standardsättare som måste arbeta 

kontinuerligt för att upprätthålla sin ställning som obestridd internationell regelsättare för 

finansiell rapportering (Pelger & Spieß, 2017). Som en privat organisation kan IASB inte tvinga 

på sina standarder på länder eller företag. IASB måste istället förlita sig på statliga myndigheter 

eller ansvariga tillsynsmyndigheter och att sådana stödjer organisationens uppdrag.  
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Faktum är att IASB:s regleringsauktoritet upprepade gånger har blivit ifrågasatt (Pelger & Spieß, 

2017). Under den senaste finanskrisen satte europeiska politiker till exempel press på IASB att 

ändra sin standard för finansiella instrument i linje med ett EU-förslag. EU hotade att ersätta 

delar av IFRS med europeiska regler, och till och med funderade på att överge IFRS helt om 

standarderna inte ändrades. Motsättningar har dock inte varit begränsade till finansiella 

instrument, utan har också innefattat frånvaron av begrepp i standarderna (Pelger & Spieß, 

2017). Begreppet försiktighet och frånvaron av detta från IASBs konceptuella ramverk har lett 

till stridigheter. Parlamentariker hotade att EU skulle sluta finansiera IASB, om inte IASB var 

villiga att uttryckligen och explicit inkludera begreppet försiktighet som en kvalitativ egenskap 

inom ramverket. Sådana exempel tyder på att det finns återkommande hot mot IASBs auktoritet 

och oberoende. För att behålla sin starka position (Pelger & Spieß, 2017) måste IASB därför 

ständigt arbeta för att behålla bilden av att vara en lämplig standardsättare.  

 

Pelger & Spieß (2017) tittar i sin studie därför på hur IASB skapar legitimitet och ett sådant 

lagligt berättigande i interaktionen med sin omvärld. En konceptuell åtskillnad mellan olika sätt 

att etablera legitimitet infördes av Scharpf (1999) med de två analytiska konstruktionerna av 

input och output legitimitet. Å ena sidan uppnås input legitimitet om beslut återspeglar ”folkets 

vilja” (Scharpf, 1999, s. 6). Detta innebär att alla människor (eller organisationer) som påverkas 

av vissa beslut också har lika möjligheter att påverka sådana beslut. Å andra sidan betonar output 

legitimitet ett effektivt främjande av valkretsens gemensamma välfärd. Scharpf (1999, s. 6) 

förklarar input-legitimitet som ”regering av folket” och output-legitimitet som ”regering för 

folket”. Dessa två legitimitet källor kan vidare ses som en kompromiss (Pelger & Spieß, 2017), 

eftersom en hög grad av demokratisk representation kanske inte ger upphov till en effektiv 

reglering och vice versa. Botzem & Dobusch (2012) analyserade exempelvis den historiska 

utvecklingen av IASC / IASB, och kom fram till IASC, som representant för (nationella) 

revisors- och redovisningsorganisationer, fick höga poäng när det gäller input legitimitet men 

trots det inte lyckades med att producera en acceptabel uppsättning standarder. 

 

Diskussionen av input och output legitimitet utökas genom att addera ytterligare en dimension av 

legitimitet, den så kallade throughput legitimiteten (Pelger & Spieß, 2017). En sådan legitimitet 
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beaktar den processuella rättvisan i processen när input omvandlas till output. Med detta menas 

att själva beslutsprocessen måste uppfylla vissa krav. 

Legitimitetsprocessen kan till exempel inte enbart baseras på förhandlingar utan ska främst 

fokusera på argument, där företräde helst ska ges åt argument som anses bättre ur opartisk 

synvinkel där all form av egenintresse exponeras och exkluderas (Pelger & Spieß, 2017). Med 

andra ord går throughput legitimitet bortom enbart deltagande, vilket redan täcks av input 

legitimitet dimensionen, genom att fokusera på hänsynen till allas intressen och ett rättvist 

förfarande. 

 

Utifrån dessa tre legitimitets dimensioner, input, output och throughput, så analyserar Pelger & 

Spieß (2017) hur dessa dimensioner utspelar sig utifrån en IASB kontext. För det första 

konstateras att legitimiteten hos en privat standardsättare beror på i vilken utsträckning dess 

produktion, det vill säga uppsättningen av redovisningsstandarder som den producerar, bidrar till 

den gemensamma välfärden. I redovisningsforskning bedöms effekterna av IFRS ofta genom att 

fokusera på kapitalmarknads data. Pope & McLeay (2011) och Brüggemann et al. (2013) gör till 

exempel sammanfattningar av den omfattande (kvantitativa) litteraturen som analyserar 

ekonomiska konsekvenser av införandet av IFRS i EU. Det konstateras att ett antal studier 

fokuserar på hur karaktärsdragen inom redovisningen har förändrats på grund av antagandet av 

IFRS, till exempel förekomsten av resultatmanipulering. Andra relaterar till siffror och till 

kapitalmarknads effekter och undersöker till exempel skillnader i marknadslikviditet. Vidare tar 

andra studier upp kontextspecifik förbättring av kvalitet, som kan kopplas till företags- och 

landsfaktorer (Brüggemann et al. 2013). Till exempel betonas ofta vikten av ett starkt 

tillsynssystem för att främja efterlevnad av IFRS.  

Dessa resultat tyder på att det är svårt att göra allmänna uttalanden om fördelarna med införandet 

av IFRS (Pope & McLeay, 2011) eller om kvaliteten på IASBs standarder mer generellt. Som en 

konsekvens av detta menar forskarna på att IASB inte enbart kan förlita sig på output legitimitet 

för att upprätthålla acceptans från nationella eller överstatliga lagstiftare. 

 

Input legitimitet i en IASB kontext kan i allmänhet uppnås om folkets vilja återspeglas i 

organisationens normbildningsprocesser. Oberoende privata standardsättare såsom IASB betonar 

användandet av expertis-baserat beslutsfattande. Detta eftersom IASB saknar demokratisk 
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legitimitet när det gäller direkt representation av och ansvarsskyldighet gentemot nationella 

väljare eller den globala allmänheten (Quack, 2010, s. 4). Input legitimitet i IASB:s kontext 

innebär således i vilken utsträckning de parter som berörs av standarderna är representerade i 

organisationens beslutsfattande organ och i vilken grad de får vara med och delta i rådgivandet i 

normbildningsprocessen och på så sätt erhålla en rättvis behandling (Pelger & Spieß, 2017). 

 

I forskningsartikeln av Pelger & Spieß (2017) visas det att ”IFRS-nätverket” består av ett relativt 

litet antal individer (organisationer). När det gäller medlemmarna i IASB har många av dem en 

bakgrund inom revisionsbranschen (Big4) och har ett angloamerikanskt ursprung och lång 

erfarenhet av standardsättning. Under de senaste åren har detta ändrats av Trustees för att skapa 

en bredare geografisk mångfald inom IASB, där man krävde ett visst antal medlemmar från varje 

kontinent, vilket ledde till en mer blandad styrelsesammansättning (Pelger & Spieß, 

2017). Styrelsen omfattar nu medlemmar från tillväxtekonomier, som Kina, Indien och Brasilien, 

och ett antal individer med bakgrund som användare av finansiella rapporter eller i form av 

tillsynsmyndigheter.  

 

En ytterligare aspekt vad gäller input legitimitet i IASB är det som har att göra med väljarna, 

dess ursprung och omfattningen av valdeltagandet och vilka som deltar i 

normbildningsprocessen (Pelger & Spieß, 2017). I handboken för normbildningsprocessen (The 

Due Process Handbook), så anger IFRS Foundation att IASBs konsultationsverksamhet ska 

genomföras på så sätt att man beaktar perspektiven för dem som påverkas av IFRS globalt (IFRS 

Foundation 2013, punkt 1.6). Medan normbildningsprocessen i allmänhet är öppen för alla, 

indikerar de empiriska studierna av Jorissen et al. (2012, 2013) att det finns en uppsättning 

länder och väljare som regelbundet skickar Comment letters till IASB, medan andra delar av 

redovisningssamfundet inte gör det och förblir tysta. När det gäller länder så konstateras det att 

icke-deltagande länder består av icke engelsktalande länder som bland annat hade svag 

tillämpning där man inte var bekanta med privata standarder innan IFRS antogs (Jorissen et al. 

2013). När det gäller väljargrupper så konstateras att det finns en relativ frånvaro av användares 

åsikter i Comment letters, vilket forskarna anser är anmärkningsvärt. Detta eftersom en sådan 

frånvaro strider mot det tydliga uttalandet i IASBs konceptuella ramar om att standarderna 

huvudsakligen tjänar investerare, långivare och andra fordringsägare. Det konstateras också att 
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en sådan klyfta mellan uttalandet i IASBs konceptuella ramar kontra hur det faktiska deltagandet 

ser ut även erkänns som ett problem av IASBs styrelsemedlemmar. Det hävdas från en 

styrelsemedlem att användarna är tysta snarare än aktiva, att de inte får betalt för att delta, att 

företag inte gillar att spendera tid på att delta eftersom att det inte finns någon ersättning och att 

man är upptagen med annat. Vidare att man som svar på ett Discussion Paper / Exposure Draft 

får 200 svar men där enbart 2 svar kommer från användare. Att företag då börjar tänka varför 

man borde delta, som en styrelsemedlem i IASB förklarade (Pelger & Spieß, 2017). 

 

Sammantaget verkar det alltså inte finnas en perfekt anpassning mellan de som berörs av IFRS, 

de för vilka IFRS är utformade, och de som deltar i besluten rörande standardsättningen. Med 

tanke på det så blir den slutliga dimensionen, throughput legitimacy, särskilt relevant för IASB 

(Pelger & Spieß, 2017). Throughput legitimitet, vilar på en formaliserad normbildningsprocess 

som ger väljarna möjlighet att göra sina röster hörda (Richardson & Eberlein, 2011). Denna 

dimension är kopplad till men inte begränsad till valdeltagandet, utan tar också hänsyn till allas 

intressen och är ett rättvist förfarande som tidigare nämnts. Vad gäller IASB så baseras 

organisationens beslutsfattande på Due Process Handbook (IFRS Foundation, 2013), som anger 

de exakta stegen för ett lämpligt beslutsfattande (Botzem, 2014). Här kan sägas att IASB håller 

en hög nivå av öppenhet och transparens genom deras omfattande onlinematerial, såsom till 

exempel Comment letters, dagordnings dokument och mötes webbsändningar (Richardson & 

Eberlein, 2011).  

Kraven på normbildningsprocessen lämnar dock fortfarande mycket handlingsfrihet när det 

kommer till styrelsen i sitt beslutsfattande, där det finns en anmärkningsvärd avsaknad av 

formella regler eller vägledning när det kommer till styrelseledamöternas användning av inputs 

från väljarna (Richardson, 2008). Hänsynen till allas intressen och rådfrågningen kan således 

anses vara begränsad. Det har till och med framkommit flera fall där styrelsen inte följt 

majoriteten av respondenternas (och användarnas) åsikter i Comment letters. Till exempel visar 

Erb & Pelger (2015) och Pelger (2016) att IASB (och FASB) ignorerat motstånd från en stor 

majoritet av väljare, där dessa studier också allmänt noterar en frikoppling mellan 

standardsättares sätt att handla och standardutövarnas åsikter, trots att intensiv rådfrågning 

genomförts. Pelger (2016) betonar den roll som den slutgiltiga dolda fasen av beslutsfattandet får 

i detta sammanhang, där endast personalen och styrelsen är inblandade och där den samsyn som 
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uppnåtts i tidigare samråd med väljare mycket väl kan upphöra. I ett annat fall, i omarbetningen 

av IAS 39 hösten 2008, så utelämnades normbildningsprocessen helt och hållet på grund av 

politiskt tryck från EU (André et al. 2009, Lagneau-Ymonet & Quack, 2012). 

Dessa exempel illustrerar att även om den allmänna policyn för normbildningsprocessen 

signalerar ett tydligt åtagande från IASB sida att stärka organisationens throughput legitimitet, så 

kan den faktiska normbildningsprocessen ge upphov till problem när det kommer till rättvisan i 

en sådan process. 

 

Sammanfattningsvis är det således svårt för IASB att främja sina standarder enbart med 

hänvisning till output kvalitet, vilket leder till fokus på input och throughput legitimitet för att 

stärka sin roll som oberoende standardsättare (Richardson & Eberlein, 2011). Brister i dessa 

dimensioner upptäcktes bland annat av G-20, som krävde att IASB skulle förbättra involvering 

av intressenter i sin standardsättning (G-20, 2009, s. 6). Ett av svaren från IFRS Foundation på 

dessa påståenden var att installera en så kallad agenda konsultation (IFRS 2011a). Med agenda 

konsultation menas att styrelsen är skyldig att genomföra ett offentligt samråd om sin arbetsplan 

vart femte år (IFRS, 2020). Zürn & Stephen (2010) i linje med Richardson & Eberlein (2011) 

förklarar att auktoritet behöver legitimitet för att undvika att uppträda godtyckligt och bekräftar 

att IASB uppenbarligen är medveten om nödvändigheten att vidta åtgärder i riktning för att öka 

dess input och throughput legitimitet. 
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4. Institutionalia 

 
I nedan avsnitt förklaras väsentliga delar som behövs för att förstå empirin. Inledningsvis ges en 

beskrivning av de standarder som kommer att nämnas i uppsatsen kontinuerligt. Därefter förklaras 

bankers kapitaltäckningskrav samt riskmetoder. Slutligen förklaras IASB som följer av en genomgång av 

de Exposure draft vilka berör nedskrivning av finansiella instrument. 

4.1 IAS 39 

IASB utformade 1999 IAS 39 som antogs av EU-kommissionen 2004 i syfte att ge ett 

regelbaserat ramverk vad gäller redovisning av finansiella instrument. IAS 39 bestod av tre olika 

delar nämligen: Klassificering och omklassificering, värdering och nedskrivning (IFRS 2011b). I 

uppsatsen kommer endast nedskrivning behandlas: reglerna inom IAS 39 som behandlade 

nedskrivning baserat på Incurred credit loss model (ICL). Enligt denna nedskrivningsmodell 

redovisades kreditförluster endast när det fanns starka objektiva indikationer på att sådana 

förluster skulle inträffa. En objektiv faktor kunde exempelvis vara fallisemangshändelser som 

antas påverka de framtida kassaflödena. Betalningssvårigheter av signifikans eller exempelvis 

avtalsbrott från kunden är exempel på objektiva händelser som kunde styrka ett 

nedskrivningsbehov. En bedömning enligt IAS 39 utfördes varje balansdag där det undersöktes 

om det fanns nedskrivningsbehov för finansiella tillgångar (IFRS 2011b). Om det konstaterades 

att det fanns starka objektiva faktorer som tydde på behov av nedskrivning beräknades det med 

hänsyn till tillgångens klassificering. Den sena redovisningen av kreditförluster kritiserades 

eftersom att banker och myndigheter inte kunde gardera sig eller vidta nödvändiga åtgärder i god 

tid (Marton et al. 2020). Även om banker med hög sannolikhet förutsåg att framtida 

kreditförluster skulle inträffa tilläts dem inte att redovisa kreditförlusterna. Därav förklarades 

modellen som bakåtblickande då den endast bedömde inträffade förluster. Modellen kritiserades 

i synnerhet efter finanskrisen där kreditförluster ansågs redovisas i för liten omfattning och för 

sent; vilket skapade ett behov av ett nytt sätt att redovisa kreditförluster (Marton et al. 2020). 

4.2 IFRS 9 

IFRS är en global redovisningsstandard som har tagits fram av International Accounting 

Standards Board (IASB) (Frykström & Li, 2018). IFRS står för International Financial Reporting 

Standards (Marton et al. 2020). Samtliga börsnoterade bolag inom EU är skyldiga att tillämpa 
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IFRS redovisningsstandarder (Frykström & Li, 2018). IFRS 9 började gälla från och med 1 

januari 2018 och avser finansiella instrument. 

Med finansiella instrument menas de avtal som föranleder och orsakar en finansiell tillgång i ett 

företag och finansiell skuld eller ett egetkapitalinstrument i ett annat företag (Marton et al. 2020). 

Finansiella tillgångar kan vara tillgångar såsom kontanter och kundfordringar. Finansiella skulder 

kan vara leverantörsskulder, banklån och obligationer. Det mest förekommande 

egetkapitalinstrumentet är aktier. Finansiella instrument som utesluts från IFRS 9 är andelar i 

dotterföretag, leasingavtal, pensionsförpliktelser, försäkringsavtal samt personaloptioner, 

eftersom dessa behandlas i egna standarder (Marton et al. 2020). 

  

IFRS 9 innefattar klassificering och värdering, nedskrivning och säkringsredovisning (Frykström 

& Li, 2018). Hädanefter kommer fokus vara på att beskriva andra fasen i IFRS 9 det vill säga 

nedskrivningsreglerna. En nedskrivning av en finansiell tillgång kan motsvaras av en nedskrivning 

av en banks lånefordring, och kan därför på så sätt sägas vara synonymt med en kreditförlust 

(Marton et al. 2020). Nedskrivningen behandlar regler om hur företag skall redovisa 

värdenedgångar på finansiella tillgångar. Exempelvis att en bankkund inte har möjlighet att betala 

tillbaka delar av ett upptaget lån och att banken därmed tvingas till att minska värdet på sin 

lånefordring (Marton et al. 2020). 

Nedskrivning av finansiella tillgångar är ett område av yttersta vikt för banker, och som får specifik 

relevans i samband med ekonomiska kriser (Marton et al. 2020). Det ska dock tilläggas att IFRS 

9 är applicerbar och praktiskt relevant för en mängd företag, men som kreditgivare är det banker 

som berörs i högst grad av nedskrivningsreglerna i IFRS 9 (Frykström & Li, 2018). Varför banker 

berörs i högre omfattning av nedskrivningsreglerna i IFRS 9 beror på att banker är utsatta för 

låntagares kreditrisk i högre grad, då bankers verksamhet i stort går ut på att medge lån till företag 

och privatpersoner. I en ekonomisk kris ökar risken för att låntagare får betalningssvårigheter och 

inte kan betala tillbaka räntor och amorteringar (Frykström & Li, 2018). För att reducera sådana 

kreditrisker så måste banker enligt IFRS 9 avsätta pengar i form av kreditförlustreserver, som på 

så sätt kan motverka troliga kreditförluster i utlåningen1. Detta innebär att banker tar av sina 

                                                
1 Exempel: Bank X har godkänt en utlåning på 50 miljoner kronor till Företag Y. Bank X estimerar att 2 procent av 

lånet (1 000 000 kronor), troligtvis inte någonsin kommer att kunna betalas tillbaka av Företag X. Estimeringen på 1 

miljon kronor motsvarar det som kallas för bankens kreditförlustreserv. 
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sparade pengar så att man har möjlighet att betala de belopp som låntagare senare inte klarar av att 

betala (Frykström & Li, 2018). 

  

Hur företag och banker ska sköta dessa kreditförlustreserveringar bestäms utifrån den så kallade 

ECL-modellen i IFRS 9. ECL-modellen innebär för det första att kreditförluster ska redovisas 

baserat på en estimering snarare än en konstatering (Frykström & Li, 2018). När en låntagare får 

betalningssvårigheter så är det vanligt att det tar flera år innan en bank med garanti kan säga hur 

mycket av lånebeloppet som i verkligheten kan betalas tillbaka av kunden. Innan lånebeloppet går 

att säkerställa gör man därför enligt ECL-modellen en uppskattning av de förväntade 

kreditförlusterna (Marton et al. 2020). 

Denna uppskattning och redovisning av förväntade kreditförluster kan sägas vara den 

grundläggande och centrala förändringen enligt IFRS 9 (Frykström & Li, 2018). I föregångsregeln, 

IAS 39, redovisade enheter endast redan inträffade kreditförluster och således inte förväntade 

sådana (Frykström & Li, 2018). 

  

Uppskattningen av de förväntade kreditförlusterna i ECL-modellen görs utifrån bedömningar av 

relevanta uppgifter. Det kan bland annat vara att analysera låntagarens kreditvärdighet som tidigare 

nämnts. Men också exempelvis genom makroekonomiska prognoser av BNP, arbetslöshet, 

fastighetspriser, råvarupriser och räntor (Frykström & Li, 2018). Banker måste sedan uppdatera 

förändringar i kreditförlustreserveringar och redovisa förändringarna i kreditrisken vid varje 

offentlig rapporterings tidpunkt (Frykström & Li, 2018). 

  

Skiftet från ICL-modellen, som grundar sig på konstaterade förluster, till ECL-modellen, som 

bygger på förväntade förluster medför således krav på förutsägelser om framtiden (Frykström & 

Li, 2018). Banker måste göra makroekonomiska prognoser och konvertera förutsägelserna till 

riskvariabler vid beräkningen av förväntade kreditförluster i sina kalkyler. Detta ställer krav på 

kalkyleringshypoteser om hur makroekonomiska villkor kommer att inverka på 

kreditförlustreserveringar. Att ställa upp hypoteser för framtiden innebär att bedömningar och 

beräkningar blir subjektiva, vilket leder till att det blir mer komplicerat att väga olika redovisade 

reserveringar i olika banker mot varandra (Frykström & Li, 2018). Men också att 

kreditförlustreserveringarna och effekten av dem kan skilja sig åt mellan banker. Något som 
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underlättar jämförelsen är dock att banker enligt IFRS 9, i sina finansiella rapporter, måste upplysa 

om sina kalkyleringsmetoder. Närmare bestämt vilka hypoteser som har tillämpats och hur 

uppskattningen av datan som hypoteserna bygger på har gjorts. Kreditförlustreserveringarna och 

informationen av dessa i redovisningen blir på så sätt mer användbar för läsare av finansiella 

rapporter än vad fallet hade varit utan detta krav (Frykström & Li, 2018). 

  

Om man tittar närmare på själva ECL-modellen och dess uppbyggnad så innebär den att man 

värderar förväntade kreditförluster för lånefordringar i tre steg; presterande (performing), 

underpresterande (under-performing) och nedskrivna (impaired) (Frykström & Li, 2018). 

Med steg 1, presterande tillgångar, menas lånefordringar som inte har visat någon försämring i 

kreditrisknivå. Det innebär att enheter ska estimera de förväntade kreditförlusterna på dessa 

lånefordringar för en tidshorisont som motsvarar de närmaste tolv månaderna (Frykström & Li, 

2018). Banker ska alltså i detta steg göra kreditförlust bedömningar och reserveringar som bygger 

på prognoser tolv månader framåt i tiden. Dessa kreditförluster uppskattas när tillgången anskaffas, 

det vill säga när lånet ges, och redovisas undan för undan som kostnader under lånets löptid 

(Marton et al. 2020). 

Det andra steget (underpresterande tillgångar) och tredje steget (nedskrivna tillgångar) innebär att, 

om kreditrisken ökar avsevärt, ska kreditförluster istället redovisas motsvarande total förväntad 

kreditförlust (Marton et al. 2020). I IFRS 9 definieras inte vad som avses med en avsevärd eller 

betydande ökning av kreditrisk, utan istället fungerar det på så sätt att det är bankerna själva som 

ska definiera ökningen. I praktiken innebär det att banker gör en samlad bedömning av faktorer 

såsom kreditbetyg, antal dagar som en låntagare är försenad med betalning räknat från 

förfallodatum, kreditvärdering, eventuella uppskov på grund av tillfälliga betalningssvårigheter, 

makroekonomiska prognoser m.m. Med total förväntad kreditförlust menas att uppskattningen av 

de förväntade kreditförlusterna istället ska göras för lånets återstående löptid och inte bara under 

de närmaste tolv månaderna (Frykström & Li, 2018). Banker ska alltså i dessa steg göra 

kreditförlust bedömningar och reserveringar som bygger på prognoser för hela lånets löptid. 

Om det istället är så att kreditrisken inte har försämrats sedan första redovisningen och 

rapporteringen, så blir effekten att lånefordringen förblir i steg 1, där de förväntade 

kreditförlusterna även fortsättningsvis prognotiseras utifrån de kommande tolv månaderna 

(Frykström & Li, 2018). 
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Transfereringen mellan stegen i ECL-modellen kan sammanfattas och illustreras enligt nedan 

figur: 

  

Figur 4.1. Flödesschema över förflyttning mellan stegen till följd av betydande ökning av 

kreditrisk (Frykström & Li, 2018, s. 3). 

 

Effekten av förflyttningen mellan stegen i ECL-modellen blir att tidsperioden för vilka man 

beräknar de förväntade kreditförlusterna under, ökar, och blir mer långvarig och utsträckt: från att 

de förväntade kreditförlusterna grundar sig på prognoser under tolv månader till att grunda sig på 

hela lånets löptid. Konsekvensen av en sådan utsträckt tidsperiod blir att de förväntade 

kreditförlustreserveringarna ökar markant. Därför talas det om att en så kallad tröskeleffekt uppstår 

i övergången mellan steg 1 och steg 2 i ECL-modellen. Förutom att ECL-modellen bygger på 

redovisning av förväntade kreditförluster istället för konstaterade kreditförluster, jämfört med IAS 

39, så är det just denna tröskeleffekt som är en viktig skillnad när man jämför ICL-modellen i IAS 

39 med ECL-modellen i IFRS 9 (Frykström & Li, 2018). Dessa skillnader kan illustreras med hjälp 

utav följande figur: 
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Figur 4.2. Kreditförlustreservering enligt IFRS 9 och IAS 39 (Frykström & Li, 2018, s. 4). 

 

4.3 Bankreglering 

4.3.1 Kapitaltäckningskrav 

 

Banker är företag som omfattas av reglering. Överst i bankregelverkens hierarki är lagarna, följt 

av förordningar och myndigheters föreskrifter (Elliot, Stockenstrand & Söderström, 2019).  

En viktig del av bankregleringen utgörs av de så kallade kapitaltäcknings direktiven (Elliot, 

Stockenstrand & Söderström, 2019). Med en sådan reglering menas att det i banker måste finnas 

en bestämd kvantitet av kapital relativt de risker som banker utsätter sig för, vilket går under 

namnet kapitaltäckning. Reglering av kapitaltäckning är således ett sätt att reglera risktagandet i 

banker. En sådan reglering har harmoniserats internationellt till följd av Baselkommitténs (Basel 

Committee on Banking Supervision, BCBS) arbete (Elliot, Stockenstrand & Söderström, 2019). 

Kommittén framställer så kallade rekommendationer, riktlinjer och standarder som fungerar som 

oskrivna regler och rättesnören för tillsynsmyndigheter över hela världen. För EU:s 

medlemsländer har dock Baselkommitténs regelverk godtagits som bindande lagstiftning. År 

1988 kom BCBS första regelverk, det så kallade Basel I regelverket, som innebar att ett allmänt 

och generellt system för beräkning av kapitaltäckning togs fram, och som man förordade för 

banker att tillämpa (Elliot, Stockenstrand & Söderström, 2019). Basel I innebar att 

kapitaltäckningskravet enligt standarderna skulle motsvara 8 % av riskvägda tillgångar. Detta 
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krav var ett så kallat minimikrav, där enskilda banker själva fick tillämpa strängare procentsatser 

(Elliott, Hedqvist, Nordström & Silén; i Stockenstrand, Söderström & Öhman, 2019). Basel I 

innebar att kapitaltäckningskravet enligt standarderna skulle motsvara 8 % av riskvägda 

tillgångar. Detta krav var ett så kallat minimikrav, där enskilda banker själva fick tillämpa 

strängare procentsatser (Elliot, Stockenstrand & Söderström, 2019). Med riskviktning av 

tillgångar (riskvägda tillgångar) menas att tillgångar med låg risk ställer mindre krav på 

reserverat kapital jämfört med tillgångar som är förenade med en högre risk (Elliott, Hedqvist, 

Nordström & Silén; i Stockenstrand, Söderström & Öhman, 2019). Utgångspunkten för 

beräkning av kreditrisker enligt Basel I var den så kallade Cooke ratio for credit risk: Riskvikt * 

Tillgångens värde = Kapital. Tillgångar kategoriseras i fyra grupper med olika riskvikter: 0% för 

stater, 20 % för banker och kommuner, 50 % för lån med pant i bostadsfastighet, och 100% för 

vissa övriga tillgångar, till exempel lån till privata företag. För att ta ett exempel på 

kapitaltäckning, så måste ett lån med en fastighet som säkerhet ha en riskvikt på 50 % som 

nämnts ovan, åtta procent av dessa riskvägda tillgångar (8 % * 50 %) motsvarar då 4 %. Dessa 4 

% av tillgångens värde uppgår då kapitaltäckningen till enligt Basel I. Beräkningsmodellen för 

kreditrisk enligt Basel I regelverket var således relativt enkel att tillämpa (Elliot, Stockenstrand 

& Söderström, 2019).  

 

Från och med år 2007 tillämpas Basel II i Sverige och EU, vilket är en uppdatering av 

regleringen enligt Basel I (Finansinspektionen, 2005). Basel II:s primära syfte är att hanteringen 

av risker i banker ska förbättras för att höja stabiliteten i det finansiella systemet. Även här utgör 

kapitaltäckningskrav en avgörande och betydelsefull del av regelverket (Finansinspektionen, 

2005). Det kapital som ska ingå i kapitaltäckningskravet och som ska fungera som buffert enligt 

nämnda Basel reglering, kapitalbasen, består av olika typer av kapital (Finansinspektionen, 

2005). Dels primärkapitalet (Tier 1), som består av bankens egna kapital efter avdrag för 

goodwill, dock så kan även kapitalet innehålla primärkapitaltillskott som kan godkännas efter 

medgivande från Finansinspektionen. Vad gäller omfattningen och andelen av primärkapitalet så 

ska det bestå av minst 50% av den totala kapitalbasen. Det supplementära kapitalet (Tier 2), 

omfattas av förlagslån2. Här finns två grupper, dels eviga förlagslån (upper Tier 2) men också 

                                                
2 typ av lån som tas upp på kapitalmarknaden av banker och större industriföretag varvid långivaren vid konkurs 

e.d. erhåller rätt till betalning först efter övriga fordringsägare (svenska akademins ordbok, 2009) 
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tidsbundna förlagslån (lower Tier 2). Till sist finns något som heter utvidgad kapitalbas (Tier 3), 

vilket är ett kapital som enbart får användas för att täcka förluster i handelslagret och råvaru- och 

valutarisker.   

4.3.2 Internmetoden kontra schablonmetoden 

 

I Basel II finns två olika sätt för banker inom EU att beräkna riskvikter, vilka är 

schablonmetoden (standardised approach, SA) samt interna kreditbedömningsmetoden (internal 

rating-based approach, IRB). IRB har också underkategorier i form av grundläggande IRB 

(FIRB, foundation internal ratings-based approach) och avancerad IRB (AIRB, advanced internal 

ratings-based approach).  

 

I IRB så ska fyra olika faktorer uppskattas, vilka är sannolikhet för fallissemang (probability of 

default, PD), förlust vid fallissemang (loss given default, LGD), exponering vid fallissemang 

(exposure at default, EAD) och löptid (Elliott, Hedqvist, Nordström & Silén; i Stockenstrand, 

Söderström & Öhman, 2019). Generellt sett omvandlas långvariga och stora riskexponeringar 

med hög PD och LGD till högre riskvägda tillgångar (Resti, 2016). IRB-banker tillämpar 

historisk information för att beräkna värdet av de fyra ovan nämnda faktorerna. Sedan används 

en formel skapad av Baselkommittén vid Bank of International Settlements (BIS) för att 

uppskatta olika riskvikter och kapitaltäckningskrav (Elliott, Hedqvist, Nordström & Silén; i 

Stockenstrand, Söderström & Öhman, 2019). När alla fyra faktorer uppskattas internt i banken, 

sägs en bank följa den avancerade IRB-metoden (AIRB). Om en bank enbart uppskattar PD med 

hjälp av förinställda tillsyns värden för bland annat LGD och EAD, så anses banken istället följa 

FIRB (Resti, 2016). FIRB-banker får enbart uppskatta PD, där övriga faktorer i formeln är 

fastställda på förhand. AIRB-banker tillåts beräkna alla fyra faktorer enligt egna metoder. 

Användning av IRB ställer dock krav på att tillsynsmyndigheten först godtar egenutvecklade 

modeller. Att få igenom interna beräkningsmodeller/metoder är ett förlopp som kan ta många år 

(Elliott, Hedqvist, Nordström & Silén; i Stockenstrand, Söderström & Öhman, 2019). 

 

Resti (2016) illustrerar skillnaden i schablonmetoden och interna kreditbedömningsmetoden, se 

figur nedan; 
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Figur 4.3. Alternative approaches to RWA computation (Resti, 2016, s. 181).  

 

Exemplet utgår ifrån ett lån på 100 000 Euro till ett mindre företag. Ett sådant lån skulle innebära 

en riskvikt på 75 % när schablonmetoden tillämpas, vilket genererar riskvägda tillgångar på 75 

000 Euro. Om den interna kreditbedömningsmetoden å andra sidan används, så skulle de 

riskvägda tillgångarna istället kunna värderas till 50 000 Euro (Resti, 2016). Om vi räknar på ett 

kapitalkrav på minst 8% av riskvägda tillgångar, så skulle det innebära 6000 Euro (75 000 * 

0,08) i avsatt kapital med schablonmetoden, och 4000 Euro (50 000 * 0,08) enligt den interna 

kreditbedömningsmetoden. Metoderna kan således generera skillnader i avsatt kapital, eftersom 

man inom IRB kan komma att bedöma riskvägda tillgångar olika jämfört med SA.  

 

Användningen av IRB är inte obligatoriskt i Europa, men har ett antal fördelar jämfört med det 

standardiserade tillvägagångssättet (Resti, 2016). För det första så ger IRB en mer detaljerad 

riskbedömning, som exempel kan nämnas, att för varje liten ökning av gäldenärens sannolikhet 

för fallissemang (PD), så leder det till ett något högre kapitalkrav, medan det standardiserade 

tillvägagångssättet (schablonmetoden) kan orsaka "hopp" i kapitaltäckningskravet, s.k. klipp 

effekter,  när gäldenärens kreditbetyg nedgraderas. För det andra så har IRB metoden uppmuntrat 

bankerna till att implementera kloka och sofistikerade riskhanteringssystem. För det tredje, 

eftersom interna modeller används i stor utsträckning i bankernas kredithanterings processer 

(t.ex. för gallring, prissättning, övervakning och avsättnings ändamål) så minskas klyftan mellan 
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lagstiftningen och bankernas operativa arbete, när lagstiftningen på så sätt tillåter användning av 

interna modeller som grund för att fastställa kapitalkrav. 

Eftersom banker som använder IRB i större utsträckning verkar ha betydligt lägre riskvägda 

tillgångar, så presenterar författaren de viktigaste faktorerna när det kommer till IRB användning 

i nedan tabell, tabell 3 (Resti, 2016). Med IRB användning så menas andelen av en banks 

kreditexponeringar där interna modeller används. 

 

Figur 4.4. Main determinants of IRB usage (Resti, 2016, s. 185).  

 

Av tabellen ovan kan man utläsa att IRB-metoder i större utsträckning tillämpas av stora och 

välkapitaliserade banker. Dessutom kan man se att vissa egenskaper hos de nationella 

banksystemen också är av betydelse, där IRB-användning oftare används när marknads 

koncentrationen är hög och när banker spelar en större roll för ett lands ekonomi. Författaren 

argumenterar för att banker under sådana omständigheter är i bättre stånd att lobba mot lokala 

tillsynsmyndigheter, att få dem att godkänna interna modeller, och som därigenom gör att banker 

kan uppnå högre kapital besparingar. 

4.4 IASB 

IASB har som mål och syfte att ta fram och ge ut principbaserade redovisningsstandarder 

(Marton et al. 2020). IFRS utvecklas av stiftelsen IFRS Foundation via IASB, som ingår i denna 

stiftelse. IFRS Foundations syfte (IFRS Foundation, 2018, s. 3) är (a) att i allmänhetens intresse 

utveckla, en enda uppsättning högkvalitativa, begripliga, verkställbara och globalt accepterade 

finansiella rapporterings standarder baserade på tydligt formulerade principer. Dessa standarder 

ska tillhandahålla högkvalitativ, transparent och jämförbar information i finansiella rapporter och 

annan finansiell rapportering för att hjälpa investerare, andra deltagare på världens 

kapitalmarknader och andra användare av finansiell information att fatta ekonomiska beslut (b) 
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att främja användningen och en strikt tillämpning av dessa standarder (c) för att uppfylla de mål 

som är associerade med (a) och (b), ska det vid behov tas hänsyn till behoven hos en rad 

storlekar och typer av enheter i olika ekonomiska miljöer (d) att främja och underlätta antagandet 

av IFRS-standarder, dvs. standarder och IFRIC®-tolkningar som utfärdats av styrelsen, genom 

konvergens av nationella redovisningsstandarder och IFRS-standarder. 

 

IFRS Foundation utgörs av en organisation i tre led, som dels omfattar IASB som neutral 

normgivare. IASB kontrolleras sedan av förtroendevalda representanter, Trustees, i form av 

IFRS Foundation Trustees, som har olika geografisk och fackmannamässig utbredning, samt 

politiskt ansvariga i form av IFRS Foundation Monitoring Board. Som stöd i arbetet kan hjälp 

och stöd inhämtas från IFRS Advisory Council samt IFRS Interpretation Committee. Utöver det 

så involveras investerare, reglerare, företagsledare och revisionsprofessionen i 

normgivningsprocessens alla delar, där samarbete med normgivare sker internationellt över 

landsgränserna (Marton et al. 2020).    

  

IFRS Foundation Trustees omfattar 22 stycken förtroendevalda individer som benämns Trustees. 

Sådana Trustees är ansvariga för att leda IFRS Foundation, bevaka IASB samt se till så att det 

finns rätt omständigheter för finansieringen av IASB:s arbete (Marton et al. 2020). Trustees väljs 

över en treårsperiod och kan förlängas under ytterligare tre år. Dessa förtroendevalda personer 

har vanligtvis en geografisk spridning enligt följande; sex stycken är från Asien/Oceanien-

regionen, sex stycken är från Europa, sex stycken från Nordamerika, en från Afrika, en från 

Sydamerika och två stycken från landområden som kan väljas fritt utöver dessa. IFRS 

Foundation Monitoring Board är den verksamhet inom IFRS Foundation som har till uppgift att 

undersöka och inspektera IFRS Foundation Trustees arbete (Marton et al. 2020). IFRS 

Monitoring Board består av representanter från Europeiska kommissionen, Securities and 

Exchange Commission (USA), Financial Services Agency (Japan) och en internationell 

organisation inom reglering av kapitalmarknader, IOSCO. IFRS Monitoring Board medverkar i 

arbetet med att föreslå och utse Trustees.  

IASB har en styrelse och till sin hjälp har de ett redovisningsråd, IFRS Advisory Council, och en 

kommitté för tydning och tolkning av IFRS, IFRS Interpretations Committee (Marton et al. 

2020). IASB har även centraliserad personal till sin hjälp på kontoret i London, där man har sin 
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hemvist. Organisationen bekostas och möjliggörs ekonomiskt framför allt ut av donationer från 

länder över hela världen, som grundar sig på varje lands bruttonationalprodukt. Den nationella 

finansieringen härstammar från olika organisationer, till exempel Europeiska kommissionen, 

nationella normgivare, större revisionsbyråer, banker såväl som internationella företag. 

 

IASB:s styrelse (Marton et al. 2020) kan bestå av maximalt sexton ledamöter och kan således 

vara lägre än så, tretton av dessa sexton ska vara heltidsanställda på IASB. Det är vidare IFRS 

Foundation Trustees som utnämner IASB:s medlemmar, men Trustees får inte ingå i IASB:s 

styrelse under tiden man är Trustee. IASB:s styrelse ska innefatta en passande kombination av 

ledamöter från olika länder och yrkesbakgrunder; revisorer, företag, analytiker och investerare 

såväl som akademiker. Ledamöterna utses över fem års tid och kan därefter bli omvalda över 

ytterligare en period. IASBs organisationsstruktur ska enligt Marton et al. (2020) garantera  

neutralitet från intresseorganisationer, länder och företag och bidra till transparens i 

normbildningsprocessen. 

4.4.1 IASB:s normbildningsprocess 

Normbildningsprocessen är uppdelad i 6 olika stadier nämligen följande (Iasplus n.d): 

1. Planera agendan för projektet 

2. Planera processen 

3. Utveckla och ge ut discussion paper 

4. Utveckla och ge ut exposure draft 

5. Utveckla och ge ut standarden 

6. Efter att standarden har getts ut 

 

Det är IASB:s styrelse som beslutar om vilka redovisningsstandarder som ska publiceras och 

således är deras roll central inom normbildningsprocessen. Normbildningen inleds med att ett 

projektförslag ges ut av IASB:s styrelse, IFRS advisory council, en nationell normgivare eller 

annan part (Marton et al. 2020). Därefter görs en grundlig forskning där förslaget genomgås som 

därefter skickas till experter eller nationella normgivare. Under planeringsfasen kan IASB välja 

huruvida processen ska genomföras endast av dem eller om de vill inkludera andra normsättare 

(Marton et al. 2020). För att inkludera berörda parter och få kommentarer (Comment letter) på 
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forskningen som genomförts har IASB möjligheten att utveckla ett 

diskussionspapper (Discussion paper) som översiktligt belyser problemet vilket är ämnat att 

behandlas samt frågor som enskilda kan ge kommentarer på. Det ger IASB möjlighet att få 

synpunkter och förslag på förbättringar, dock är diskussionspapper inget tvingande (Marton et al. 

2020).  

Därefter genomgås kommentarerna och sedan publiceras ett utkast (Exposure draft). Utkastet 

anses vara det viktigaste momentet i normbildningsprocessen eftersom att intressenter har 

möjlighet att ge kommentarer på utkastet; vilket är vitalt om inte ett diskussionspapper har getts i 

tidigare skede (Marton et al. 2020). I vissa tillfällen kan det behövas ytterligare diskussion om 

förslaget och då kan offentliga möten äga rum (hearings). Andra specialfall kan vara att ge ut ett 

andra utkast för att få ytterligare kommentarer eller att standarden som föreslås prövas i mindre 

omfattning. Detta görs i syfte att möjligtvis se hur den appliceras och vilka effekter som uppstår i 

praktiken. Efter att utkastet getts ut och kommentarer givits ger IASB ut den slutgiltiga versionen 

av den nya IFRS. För att standarden ska få antas eller vidarearbetas krävs det att minst nio 

styrelseledamöter gett sitt godkännande (Marton et al. 2020). Om standarden godkänns 

publiceras basis for conclusion vilket är en beskrivning och genomgång av de slutsatser som 

antagits och om det funnits motsättningar. Det brukar även publiceras hur standarden bör 

tillämpas samt vägledning (implementation guidance).  

4.5 Genomgång av Exposure draft 

Som en konsekvens av den globala finanskrisen ansåg IASB att den tidigare 

nedskrivningsmodellen för nedskrivning var alldeles för komplex och resulterade i att 

kreditförluster redovisades för lite och för sent. Enligt den tidigare standarden IAS 39, användes 

ICL modellen där finansiella instrument skrevs ned när det fanns tillräckligt med objektiva 

indikationer på att en förlusthändelse skulle inträffa såsom fallisemangshändelser. 

 

I november 2009 publicerade IASB ett utkast (ED/2009/12 Amortised Cost and Impairment) där 

det föreslogs att förväntade kreditförluster borde beräknas genom att justera den effektiva räntan 

för finansiella instrument (Iasplus, 2013). Förslaget grundade sig på det faktum att finansiella 

tillgångar vanligtvis prissätts till den räntesats som ska användas och tas ut. Därav bör förväntade 

kreditförluster återspeglas i avkastningen på den finansiella tillgången, medan förändringar i de 
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förväntade kreditförlusterna bör redovisas när de uppstår. Detta eftersom förändringarna inte 

prissätts i tillgången. Detta förslaget kritiserades starkt på grund av att den ansågs vara opraktisk 

eftersom att en sådan spårning och uppföljning av kreditförändringar sällan förekommer. 

 

I januari 2011 publicerades (ED/2011/1 Supplementary document), som var ett komplement till 

tidigare utkastet (Iasplus, 2013). Det föreslogs att finansiella instrument skulle placeras i en “bra 

bok” och “dålig bok”. De instrument som placerades i “bra boken” skulle omfatta de instrument 

där det inte skett någon förlust på balansdagen. Medan de tillgångar som placerades i den “dåliga 

boken” skulle avsättningar redovisas som motsvarar förväntade kreditförluster baserat på 

instrumentets återstående livslängd; vilket inte urskiljde sig från ICL modellen. Sedan 2011 har 

IASB försökt förbättra detta förslag eftersom att det fanns svårigheter i hur mycket som borde 

redovisas i den “goda boken” och när förflyttningen skulle ske från den “goda boken” till den 

“dåliga boken”. 

 

I Mars 2013 publicerade IASB ett förslag (Exposure Draft ED/2013/3 Financial Instruments: 

Expected Credit Losses) till en ny redovisningsmodell nämligen ECL modellen för 

nedskrivningar av finansiella tillgångar som skulle integreras i standarden IFRS 9 (Iasplus, 

2013). I utkastet förklarades det att kreditförluster inte längre skulle redovisas när de uppstår; 

istället skulle förväntade kreditförluster redovisas på finansiella tillgångar. ECL modellen är till 

skillnad från ICL modellen framåtblickande eftersom att kreditförluster redovisas i 

förhand. Syftet är att redovisa förväntade kreditförluster för alla finansiella instrument inom 

kraven. Förväntade kreditförluster definieras som det förväntade underskottet i avtalsenliga 

kassaflöden. De som använder sig av modellen ska uppskatta förväntade kreditförluster med 

hänsyn till tidigare händelser, nuvarande förhållanden och rimliga och stödjande 

prognoser. I ECL modellen ges tre steg för att kategorisera vilket nedskrivningsbelopp som ska 

redovisas vilka är följande (Iasplus, 2013): 

Steg 1: Finansiella instrument vars kreditkvalitet inte har försämrats avsevärt sedan första 

redovisningstillfället. 

Steg 2: Finansiella instrument vars kreditkvalitet har försämrats avsevärt sedan första 

redovisningstillfället. 
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Steg 3: Finansiella instrument för vilka det finns objektiva bevis för en nedskrivning på 

balansdagen.  

För finansiella instrument i steg 1 redovisas avsättningar som motsvarar förväntade 

kreditförluster baserat på 12 månader; däremot redovisas avsättningar som motsvarar förväntade 

kreditförluster baserat på hela tillgångens återstående löptid för de finansiella instrument som 

ligger i steg 2 och steg 3. 

 

December 2012 publicerade FASB sin föreslagna modell om förväntade kreditförluster (CECL) 

(Iasplus, 2013). Huvudskillnaden mellan modellerna är att i CECL finns det inga steg utan det 

redovisas vid första redovisningstillfället avsättningar som motsvarar förväntade kreditförluster 

som baseras på hela tillgångens återstående löptid. 

4.6 Cost benefit analys 

Innan IASB ger ut nya standarder eller gör ändringar i befintliga standarder, beaktar de kostnader 

och fördelar (IFRS Foundation, 2014a). Detta inkluderar att bedöma effekterna på kostnaderna 

för både upprättare och användare av finansiella rapporter. IASB väger här in den fördelen som 

beredare har att utveckla standarder som annars skulle kosta användare av finansiella rapporter 

att utveckla. Ett av IASB:s huvudmål är att utge högkvalitativa standarder som ska accepteras 

globalt. IASB tar därför hänsyn till fördelarna (benefits) med ekonomiskt beslutsfattande till 

följd av den standard som ska upprättas. De utvärderar även de kostnader (costs) som kan tänkas 

uppstå vid implementering av en standard (IFRS Foundation, 2014a). IASB får insikt i de troliga 

effekterna av förslag på nya eller reviderade standarder genom exempelvis Comment letters och 

genom analys och samråd med relevanta parter genom uppsökande aktiviteter. Efter att ha 

analyserat både kostnader och fördelar görs det en avvägning mellan dessa och därefter tas ett 

beslut om standarden (IFRS Foundation, 2014a).  I utvärdering av de sannolika effekterna (cost 

& benefits) av förslagen så överväger IASB hur (a) aktiviteter skulle kunna redovisas i de 

finansiella rapporterna för dem som tillämpar IFRS; (b) jämförbarheten av finansiell information 

skulle kunna förbättras både mellan olika rapporteringsperioder för samma enhet och mellan 

olika enheter under en viss rapporteringsperiod; (c) mer användbar finansiell rapportering skulle 

kunna leda till bättre ekonomiskt beslutsfattande; (d) bättre ekonomiskt beslutsfattande till följd 

av förbättrad finansiell rapportering kan uppnås; (e) efterlevnadskostnader för förberedare 
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sannolikt skulle kunna påverkas och (f) analyskostnader för användare av finansiella rapporter 

sannolikt skulle kunna påverkas. (IFRS Foundation, 2014a).  

4.6.1 Basis for conclusion - Expected credit loss model 

IASB:s bedömning är att ECL-modellen kommer att medföra betydande förbättringar av 

rapporteringen av finansiella instrument eftersom (IFRS Foundation, 2014a): (a) samma 

nedskrivningsmodell gäller för alla finansiella instrument inom ramen för IFRS 9 som är föremål 

för nedskrivning. Detta antas lösa komplexiteten som funnits i IAS 39. (b) Enheter kommer att 

behöva redovisa avsättningar till ett belopp som motsvarar minst 12 månaders förväntade 

kreditförluster för de finansiella instrumenten som innehas. Detta minskar den systematiska 

överestimeringen av ränteintäkterna i IAS 39. (c) Mer information kommer i tid om förväntade 

kreditförluster. Kraven eliminerar tröskeln för redovisning av kreditförluster så att det inte längre 

skulle redovisas kreditförluster alldeles för sent. Istället redovisas alltid förväntade 

kreditförluster och de möjliga förändringarna. I synnerhet kommer IFRS 9 att kräva: (i) Tidigare 

redovisning av förväntade kreditförluster som baseras på hela tillgångens återstående löptid (steg 

2) i förhållande till IAS 39 (dvs. instrument med en betydande ökning av kreditrisken sedan 

första redovisningen) och (ii) dessutom 12 månaders förväntade kreditförluster för alla övriga 

instrument (steg 1). Beloppet av förväntade kreditförluster kommer att uppdateras vid varje 

rapporteringsdatum för att återspegla förändringar i kreditrisken sedan första redovisningen. 

Följaktligen kommer nedskrivningsmodellen i IFRS 9 att reagera mer på förändringar i 

ekonomiska förhållanden som påverkar kreditrisken. (d) Kraven resulterar i att företag måste 

beakta när kreditförluster förväntas inträffa. Vidare innebär det beräkning av förväntade 

kreditförluster på relevant information om tidigare händelser, inklusive historisk 

kreditförlustinformation för liknande finansiella instrument, nuvarande förhållanden och rimliga 

och stödjande prognoser.  

IASB förväntar sig att de flesta kostnader kommer att uppstå för att förbereda övergången till 

den nya nedskrivningsmodellen (IFRS Foundation, 2014a). I synnerhet kommer investeringar att 

krävas i betydande systemförändringar. De löpande kostnaderna kommer dock att mildras genom 

att flera förenklingar och förtydliganden har införts som minskar den operativa bördan för 

nedskrivningsmodellen i IFRS 9. IASB:s bedömning är att de betydande förbättringarna när det 

gäller trovärdighet av information om förväntade kreditförluster och öppenhet kommer att 
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uppväga implementeringskostnaderna. Enligt IASB:s uppfattning återges förväntade 

kreditförluster mest korrekt i Exposure draft som utgavs 2009; dock hade den svårigheter i att 

implementeras. Därav har IASB gjort sitt yttersta för att uppnå en balans mellan en korrekt 

återgivning och implementeringskostnaderna. De har vidare försökt efterlikna 

nedskrivningsmodellen med den som utgavs 2009, men även göra att modellen är praktiskt 

genomförbar utan några orimliga kostnader. IASB utförde empiriska undersökningar (field tests) 

för att se om modellen går att implementera i verkligheten (IFRS Foundation, 2014a). 

Respondenterna visade på att det var svårt att få fram framåtblickande data på en nivå som gör 

det möjligt att identifiera när tillgångar har ökat betydligt sedan första redovisningstillfället (steg 

2). Därav har IASB genomfört ytterligare arbeten med deltagarna för att försöka tydliggöra och 

möjliggöra beräkning av ändringar i kreditrisk på finansiella instrument. Deltagarna konstaterade 

att ju bättre en enhet kan införliva framåtblickande och makroekonomisk data i sina 

kreditriskhanteringsmodeller, desto bättre kommer förväntade kreditförluster kunna beräknas. 

IASB är medvetna om att implementeringen och den löpande tillämpningen av en 

nedskrivningsmodell baserad på förväntade kreditförluster är komplex och kostsam. 

Implementeringen av nedskrivningsmodellen kommer att kräva systemförändringar som kan 

vara betydande, vilket resulterar i betydande kostnader för enheter. Detta eftersom nya system 

och kontroller kommer behöva utvecklas för att integrera information som produceras för 

kreditriskhanteringsändamål. Kostnaderna antas bli längre för enheter som redan beräknar 12 

månaders förväntade kreditförluster. För de som inte använder sig av Basel 2 kommer 

kostnaderna bli högre eftersom att beräkna 12 månaders kreditförluster är en unik kalkylering 

vilket inte normalt förekommer i mindre institutioner. För beräkning av förväntade 

kreditförluster (och i synnerhet för beräkning av förväntade kreditförluster) måste system 

uppdateras eller nyligen utvecklas. IASB förklarar att inte alla enheter har avancerade 

kreditriskhanteringssystem som gör det möjligt för dem att spåra kreditriskförändringar över tid. 

För att bemöta den svårigheten och minska den operativa bördan för sådana enheter tillåter IFRS 

9 de att använda historiska uppgifter för att avgöra om kreditrisken har ökat avsevärt, om 

framåtblickande information inte kan tillgängliggöras utan en stor kostnad eller ansträngning. 

IASB understryker dock att betydande implementeringskostnader inte är begränsade till 

nedskrivningsmodellen i IFRS 9. Oavsett vilken framåtblickande nedskrivningsmodell som 

implementeras kommer kostnaden och ansträngningen att vara betydande. IASB anser att IFRS 9 
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uppnår en balans mellan att implementera en komplex nedskrivningsmodell baserat på 

förväntade kreditförluster, men där det också ges förenklingar som är utformade för att göra 

modellen mer operationell och därmed sänka kostnaderna för implementeringen.  

 

IASB förklarar även att en nedskrivningsmodell som baseras på förändringar i kreditrisk, istället 

för förändringar i verkligt värde, återspeglar den ekonomiska verkligheten för förväntade 

kreditförluster som är förknippade med dessa finansiella tillgångar. Att utgå från verkligt värde  

ger inte information om förväntade kreditförluster. Förändringar i verkligt värde på ett finansiellt 

instrument inkluderar förändringar i andra risker än kreditrisk, såsom ränterisk, likviditetsrisk 

och marknadsrisk. IASB anser att ett sådant tillvägagångssätt inte ger användbar information för 

nedskrivning. IASB fastställer att på grund av bedömningen som krävs vid tillämpningen av en 

förväntad kreditförlustmetod, kommer subjektivitet bli oundvikligt, och att denna subjektivitet 

kommer att påverka jämförbarheten mellan olika enheter. Trots detta förklarar IASB ändå att den 

nya nedskrivningsmodellen enligt IASB kommer att förbättra jämförbarheten mellan enheter sett 

till den tidigare (IFRS Foundation, 2014).  

 

När det kommer till den subjektiva bedömningen så konstaterar IASB att alla tillvägagångssätt 

som försöker återspegla förväntade kreditförluster kommer att bli föremål för mätosäkerhet och 

förlita sig på ledningens bedömning och kvaliteten på den information som används. Både 

kvalitativa och kvantitativa upplysningar är nödvändiga för att hjälpa användare av finansiella 

rapporter att förstå och jämföra olika mått på förväntade kreditförluster. Följaktligen krävs 

upplysningskrav enligt IFRS 7 för att göra det möjligt för användare av finansiella rapporter att 

identifiera och förstå de insatser, antaganden och tekniker som används för att identifiera 

betydande ökningar av kreditrisken och mäta förväntade kreditförluster, beloppen som uppstår 

från de förväntade kreditförlusterna och effekten av förändringar i kreditrisk sedan första 

redovisningen. IASB tror att sådana upplysningskrav i IFRS 7 kommer att leda till större 

jämförbarhet mellan olika rapporteringsperioder för samma enhet och bidra till att möjliggöra 

jämförelser mellan enheter. Sådana upplysningar enligt IASB ses som en stor bidragande faktor 

till den totala fördelen av ECL-modellen (IFRS Foundation, 2014). 

 

Till detta ska tilläggas att när det gäller subjektiva bedömningar, vad gäller begreppet signifikant 
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ökning och varför det inte definierats tydligare, menar IASB på att man inte hade för avsikt att 

föreskriva ett regelbaserat eller mekanistiskt tillvägagångssätt för att bedöma om kreditrisken 

ökat markant. IASB menar på att förskrivning av en specifik metod skulle strida mot den strategi 

som IASB använde under utvecklingen av de nya nedskrivningskraven i IFRS 9, där IASB tog 

hänsyn till olika nivåer av sofistikering vad gäller enheter såväl som olika tillgänglighet till data. 

Följaktligen har IASB förtydligat i IFRS 9 att ett företag kan tillämpa olika tillvägagångssätt när 

man bedömer om kreditrisken för ett finansiellt instrument har ökat betydligt sedan den första 

redovisningen för olika finansiella instrument. De olika nivåerna av sofistikering förväntas på så 

sätt minska den operativa bördan när det kommer till bedömning av huruvida ett finansiellt 

instrument ska mätas till livstid vad gäller förväntade kreditförluster (IFRS Foundation, 2014).   

 

Vissa användare av finansiella rapporter bad IASB att säkerställa att ECL-modellen både är 

förenad med tillsynsregleringens kapitalkrav och att den är kontracyklisk, att modellen resulterar 

i kreditförlust avsättningar som är tillräckliga för att absorbera alla kreditförluster. Vissa 

tillsynsreglerings- och kapitaltäckningssystem, såsom ramverket som utvecklats av 

Baselkommittén för banktillsyn (BCBS), kräver redan att finansinstitut beräknar 12 månaders 

förväntade kreditförluster som en del i sina kapital avsättningar. I dessa uppskattningar används 

dock endast kreditförluster baserade på historiska händelser för att fastställa lämpliga avsättnings 

nivåer under hela den ekonomiska konjunkturen (through-the-cycle). Sådana through-the-cycle 

metoder överväger vidare en rad möjliga ekonomiska resultat i stället för de som faktiskt 

förväntas vid en specifik rapporteringsdag. Vilket skulle resultera i kreditförlust avsättningar  

som inte återspeglar de faktiska ekonomiska karaktärsdragen hos de finansiella instrumenten vid 

en viss rapporteringsdag. Dessutom kan de standardmått som används häri justeras för att 

återspegla en mer konservativ syn istället för faktiska förväntningar. IASB påpekar att finansiell 

rapportering, inklusive uppskattningar av förväntade kreditförluster, baseras på information, 

omständigheter och händelser vid en specifik rapporteringsdag. IASB förväntar sig att enheter 

ska kunna använda de system och processer som finns för att fastställa belopp i reglerande syfte, 

som grund för tillämpningen av nedskrivningsbehovet i IFRS 9. Med det sagt så måste sådana 

beräkningar justeras för att uppfylla kraven i IFRS 9. IASB medger att alla övergångsjusteringar 

som uppstår vid den första tillämpningen av IFRS 9 kan komma att påverka balanserade och 

kvarstående vinstmedel, vilket potentiellt kan ha en negativ inverkan på kapitaltäckningskravet. 
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IASB anser dock att målet med finansiell rapportering bör vara att tillhandahålla transparent 

information som är användbar för ett stort antal användare av finansiella rapporter och att 

tillsynsmyndigheter själva är bäst lämpade att överväga hur man ska hantera interaktionen 

mellan IFRS och kapitaltäckningskravet. IASB har diskuterat den nya ECL-modellen och delat 

information med Baselkommittén för banktillsyn (BCBS) genom sin redovisningsexpertgrupp  

under hela projektets gång för att möjliggöra övervägande av interaktionen mellan den nya ECL-

modellen och relevanta lagstadgade kapitaltäckningskrav. Där den faktiska effekten på 

kapitaltäckningskravet kommer att bero på de beslut som tas av relevanta tillsynsmyndigheter, 

när det kommer till interaktionen mellan IFRS nedskrivningskrav och sådana andra 

försiktighetskrav (IFRS Foundation, 2014).  

 

IASB förväntar sig att kraven kommer att ge en bättre timing och mer korrekt återgiven 

information om företagets nuvarande uppskattningar av förväntade kreditförluster och 

förändringarna i dessa uppskattningar över tid för alla finansiella instrument som är föremål för 

nedskrivningsredovisning. Dessutom inkluderar kraven ett omfattande paket med upplysningar 

som hjälper investerare att förstå de bedömningar, antaganden och den information som används 

av företag för att utveckla sina uppskattningar av förväntade kreditförluster. Som ett resultat av 

detta anser IASB att en mer relevant och transparent information kommer att ges till användare 

av finansiella rapporter. 
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5. Empiri 

 
Nedan följer en genomgång av remissvaren både på ett ytligt plan där det ges tre svarsalternativ, men 

även på ett djupare plan där en sammanställning och grundlig genomgång av respondenternas 

kommentarer i Exposure draft 2013 genomförs för att identifiera olika teman. En kategorisering av 

respondenternas svar har gjorts där de är uppdelade i den intressegrupp de tillhör.  

 

De grupper som representeras i undersökningen är branschorganisationer, normgivare, 

storbanker, försäkringsbranschen, revisorsorganisationer och bankorganisationer. Storbanker är 

den grupp som är mest representerad och innefattar 17 stycken storbanker, följt av 

16 normgivare, respektive 13 bankorganisationer. Vidare är revisorsorganisationer och 

försäkringsbranschen representerade med 6 stycken i vardera grupp. Till sist är 

branschorganisationer den grupp som är minst representerad och omfattar 5 stycken 

organisationer. Det var totalt sett 63 respondenter som på de 8 uppsatta påståendena gett 486 

remissvar. De uppsatta påståendena har baserats på frågor från Exposure draft 2013. Länder från 

hela världen är representerade i remissvaren i form av globala företag och 

internationella/europeiska organisationer. 

5.1 Revisorsorganisationer 

Av totalt 48 stycken remissvar av de 6 revisorsorganisationerna, så var det 31 stycken som var 

instämmande med IASBs förslag, 6 stycken höll endast med förslagen till viss del, medan 11 

stycken motsatte sig och var emot förslagen; vilket ger en procentuell fördelning på 64 % för de 

som var positiva, 13% för de som till viss del höll med respektive 23 % för de som inte höll med. 

Den revisorsorganisation som höll med flest av IASBs förslag var Baker Tilly som höll med i 

alla åtta påståenden. Medan den revisorsorganisation som inte höll med flest påståenden var 

BDO IFR Advisory som var emot fem av påståendena (IFRS, 2014b).  
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REVISORSORGANISATIONER  

Påstående Håller 

med 

Håller 

med till 

viss del  

Håller 

inte 

med 

Påstående 1 

En modell där det (1) redovisas avsättningar som motsvarar förväntade kreditförluster baserat 

på 12 månader och sedan (2) vid en signifikant ökning av kreditrisk övergår till att det 

redovisas avsättningar som motsvarar förväntade kreditförluster baserat på hela tillgångens 

löptid, (i) kommer att spegla den ekonomiska länken mellan priset på finansiella instrument 

och kreditkvalitén vid första redovisningen, men även (ii) reflektera förändringar i kredit 

kvalitet efter initiala redovisningstillfället.  

 

1 2 3 

Påstående 2 

Förslaget från FASB där avsättningar görs som motsvarar förväntade kreditförluster baserat 

på hela tillgångens återstående löptid, diskonterat med den ursprungliga effektiva räntan, ger 

inte en korrekt återgivning av det finansiella instrumentets faktiska underliggande ekonomi. 

5 1 0 

Påstående 3 

Att redovisa (1) avsättningar som motsvarar förväntade kreditförluster baserat på 12 månader 

och sedan (2) vid signifikant ökning av kreditrisk redovisa avsättningar som motsvarar 

förväntade kreditförluster baserat på hela tillgångens återstående löptid, uppnår en lämplig 

balans mellan en korrekt återgivning av den faktiska underliggande ekonomin och kostnaden 

för att implementera modellen. 

5 0 1 

Påstående 4 

Följande förslag (exposure draft 2013) uppnår en bättre balans mellan en korrekt återgivning 

av den faktiska underliggande ekonomin och kostnaden för att implementera modellen än 

exposure draft från 2009 och det kompletterande dokumentet (Supplementary document) som 

utgavs 2011. 

 

2 2 2 

Påstående 5 

Förslaget från FASB där avsättningar görs som motsvarar förväntade kreditförluster baserat 

på hela tillgångens återstående löptid, diskonterat med den ursprungliga effektiva räntan, 

uppnår inte en bättre balans mellan en korrekt återgivning av den faktiska underliggande 

ekonomin och kostnaden för att implementera modellen. 

5 1 0 

Påstående 6 

Steg 1 i ECL-modellen där avsättning görs som motsvarar förväntade kreditförluster baserat 

på 12 månaders förväntade kreditförluster är praktiskt genomförbart. 

5 0 1 

Påstående 7 

De föreslagna kraven i Steg 2 där avsättningar görs som motsvarar förväntade kreditförluster 

baserat på hela tillgångens återstående löptid, efter att en signifikant ökning av kreditrisk har 

konstaterats, anses rimliga. 

6 0 0 

Påstående 8 

Det är tydligt när en finansiell tillgång ska övergå från steg 1 till steg 2 och begreppet 

“signifikant ökning” är väldefinierat. 

 

2 0 4 
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Totalt 31 6 11 

 

 

REVISORSORGANISATIONER 

  

KPMG IFRG  PricewaterhouseCoopers 

(PwC)  

Baker Tilly  Mazars  BDO IFR Advisory  Ernst & Young (EY) 

[Global]  

p1) håller  med 

till viss del 

p2) håller med  

p3) håller med  

p4) håller  

med till viss del 

p5) håller  med 

p6) håller med  

p7) håller med 

p8) håller med 

 

 

  

p1) håller med 

p2) håller med 

p3) håller med 

p4) håller inte med 

p5) håller  med 

p6) håller med 

p7) håller med 

p8) håller inte med 

 

 

  

p1) håller med  

p2) håller med 

p3) håller med 

p4) håller med 

p5) håller  med 

p6) håller med 

p7) håller med 

p8) håller med 

 

 

  

p1) håller inte med 

p2) håller med 

p3) håller med 

p4) håller med till 

viss del 

p5) håller med 

p6) håller med 

p7) håller med 

p8) håller inte med 

 

 

  

p1) håller inte med 

p2) håller med 

p3) håller inte med 

p4) håller inte med  

p5) håller med 

p6) håller inte med 

p7) håller med 

p8) håller inte med 

 

 

  

p1) håller inte med 

p2) håller med till 

viss del  

p3) håller med 

p4) håller med 

p5) håller med till 

viss del 

p6) håller med 

p7) håller med 

p8) håller inte med 

 

 

  

  

 

Baker Tilly var den enda revisorsorganisationen som var till fullo positiv till förslaget och inte 

hade några större invändningar i någon av påståendena. Den huvudsakliga anledningen till de 

positiva remissvaren grundar sig i att stegen som föreslås ger en bättre bild av kreditkvalitén än 

de tidigare förslagen (se svar p1, p3, p6 och p7). 

 

PricewaterhouseCoopers och KPMG höll delvis med i första påståendet. PWC ansåg att ECL-

modellen är en betydande förbättring jämfört med den tidigare modellen men anser att vissa 

aspekter ändå finns kvar att adressera. KPMG menade på att det tidigare förslaget från 2009 

bättre reflekterade det ekonomiska sambandet mellan priset på finansiella instrumentet och kredit 

kvaliteten, men att detta förslaget (2013) ger bättre information om förändringen i kreditkvalitén 

efter första redovisningstillfället (se svar p1) och är dessutom praktiskt genomförbart. Båda 

organisationer understryker även att utkastet uppnår en lämplig balans av att korrekt återge den 

faktiska underliggande ekonomin och kostnaden för att implementera modellen (svar p3). De 

håller även med om att steg 1 kommer vara operationell och att utrustningen som krävs för steg 2 

är rimlig (se svar p6 och p7).  

http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_1862_MarkVaessenKPMGIFRGLimited_0_KPMGIFRGLtd.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_3826_JohnHitchinsPricewaterhouseCoopersPwC_0_PricewaterhouseCoopers.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_3826_JohnHitchinsPricewaterhouseCoopersPwC_0_PricewaterhouseCoopers.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_2000_DonnaWilcoxBakerTilly_0_BakerTillyResponseIASBED2013_3FinancialInstrumentsExpectedCreditLosses.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_2001_BARBETMASSINMICHELMAZARS_0_MazarsCommentLetteronEDFinancialInstrumentsExpectedCreditLosses.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_2005_AndrewBuchananBDO_0_BDO_CL_ED_2013_03.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_2024_TonyCliffordEY_0_CL_ED_IFRS9FinancialInstrumentsExpectedCreditLosses_5July2013.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_2024_TonyCliffordEY_0_CL_ED_IFRS9FinancialInstrumentsExpectedCreditLosses_5July2013.pdf
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BDO IFR Advisory, Ernst & Young och Mazars hävdar att den föreslagna modellen inte 

kommer att reflektera det ekonomiska sambandet mellan priset på finansiella instrument och 

kreditkvalitén (se svar p1). Ernst & Young (EY) anser att förslaget är svårt att stödja på grund av 

konceptuella anledningar och att förslaget inte motsvarar deras förväntningar. Både BDO och 

E&Y hävdar att kreditrisken redan är inkluderad i transaktionen av den finansiella tillgången och 

att det därav inte behöver göras initiala avsättningar. Mazars menar att de tidigare förslagen som 

getts från 2011 har bättre reflekterat den finansiella tillgångens kreditkvalité (se svar p1).  

 

Dock kan det utläsas att Mazars och E&Y ändå ansåg att steg 1 är något som anses vara 

beräkningsbart och operationellt; de höll även med om utrustningen som krävs i steg 2 där 

kreditförluster bör beräknas med hänsyn till hela tillgångens löptid. De förklarar att förslaget är 

en kompromiss som de kan tänkas gå med på om det förtydligas och ges bättre instruktioner hur 

stegen som nämns i modellen bör hanteras mer specifikt (se svar p3, p6 och p7). 

 

Det var en klar majoritet som ansåg att modellen som utgivits från FASB inte var ett bra 

alternativ då det inte gav en korrekt återgivning av finansiella instrumentet att initialt redovisa 

det baserat på hela löptiden (se svar p2 och p5). Det var jämt vad gäller om detta utkast (2013) är 

bättre än dem tidigare utgivna från IASB från 2009 samt supplementära dokumentet från 2011 

(se svar p4). Det var även jämnt fördelat vad gäller påstående 8 som handlar om huruvida steg 2 i 

modellen var tydligt formulerad (se svar p8). 

5.2 Försäkringsbranschen 

Det erhölls 35 stycken remissvar av 48 möjliga från 6 respondenter. Det var 12 remissvar som 

var instämmande med IASB:s påstående, 2 stycken höll endast med förslagen till viss del, medan 

21 stycken motsatte sig och var emot förslagen; vilket ger en procentuell fördelning på 34 % för 

de som var positiva, 6 % för de som till viss del höll med respektive 60 % för de som var 

negativa. De försäkringsbolag som höll med flest av IASBs förslag var German Insurance 

Association (GDV) som höll med sex av förslagen. Medan det försäkringsbolag som inte höll 

med i flest förslag var Aflac som var emot sex av påståendena (IFRS, 2014b).  

 

http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_2024_TonyCliffordEY_0_CL_ED_IFRS9FinancialInstrumentsExpectedCreditLosses_5July2013.pdf
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FÖRSÄKRINGSBRANSCHEN 

Påstående Håller 

med 

Håller 

med till 

viss del  

Håller 

inte 

med 

Påstående 1 

En modell där det (1) redovisas avsättningar som motsvarar förväntade kreditförluster baserat 

på 12 månader och sedan (2) vid en signifikant ökning av kreditrisk övergår till att det 

redovisas avsättningar som motsvarar förväntade kreditförluster baserat på hela tillgångens 

löptid, (i) kommer att spegla den ekonomiska länken mellan priset på finansiella instrument 

och kreditkvalitén vid första redovisningen, men även (ii) reflektera förändringar i kredit 

kvalitet efter initiala redovisningstillfället.  

 

 

1 0 5 

Påstående 2 

Förslaget från FASB där avsättningar görs som motsvarar förväntade kreditförluster baserat 

på hela tillgångens återstående löptid, diskonterat med den ursprungliga effektiva räntan, ger 

inte en korrekt återgivning av det finansiella instrumentets faktiska underliggande ekonomi. 

2 0 1 

Påstående 3 

Att redovisa (1) avsättningar som motsvarar förväntade kreditförluster baserat på 12 månader 

och sedan (2) vid signifikant ökning av kreditrisk redovisa avsättningar som motsvarar 

förväntade kreditförluster baserat på hela tillgångens återstående löptid, uppnår en lämplig 

balans mellan en korrekt återgivning av den faktiska underliggande ekonomin och kostnaden 

för att implementera modellen. 

0 1 5 

Påstående 4 

Följande förslag (exposure draft 2013) uppnår en bättre balans mellan en korrekt återgivning 

av den faktiska underliggande ekonomin och kostnaden för att implementera modellen än 

exposure draft från 2009 och det kompletterande dokumentet (Supplementary document) som 

utgavs 2011. 

 

2 0 0 

Påstående 5 

Förslaget från FASB där avsättningar görs som motsvarar förväntade kreditförluster baserat 

på hela tillgångens återstående löptid, diskonterat med den ursprungliga effektiva räntan, 

uppnår inte en bättre balans mellan en korrekt återgivning av den faktiska underliggande 

ekonomin och kostnaden för att implementera modellen. 

3 0 0 

Påstående 6 

Steg 1 i ECL-modellen där avsättning görs som motsvarar förväntade kreditförluster baserat 

på 12 månaders förväntade kreditförluster är praktiskt genomförbart.  

1 0 5 

Påstående 7 

De föreslagna kraven i Steg 2 där avsättningar görs som motsvarar förväntade kreditförluster 

baserat på hela tillgångens återstående löptid, efter att en signifikant ökning av kreditrisk har 

konstaterats, anses rimliga. 

0 1 4 

Påstående 8 

Det är tydligt när en finansiell tillgång ska övergå från steg 1 till steg 2 och begreppet 

“signifikant ökning” är väldefinierat. 

3 0 1 

Totalt 12 2 21 
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FÖRSÄKRINGSBRANSCHEN 

  

QBE 

Insurance 

Group 

 

Gesamtverband der 

Deutschen 

Versicherungswirtsc

haft (GDV) 

[German Insurance 

Association] 

  

Aflac 

 

CNA Financial 

Corporation  

 

The Life Insurance 

Association of Japan 

(LIAJ) 

[生命保険協会日本] 

  

The Allstate 

Corporation  

 

p1) håller inte 

med 

p2) - 

p3) håller inte 

med 

p4) - 

p5) -  

p6) håller inte 

med 

p7) håller inte 

med 

p8) håller med 

  

p1) håller med 

p2) håller med 

p3) håller med till 

viss del 

p4) håller med 

p5) håller med 

p6) håller med 

p7) håller med till 

viss del 

p8) håller med 

 

  

p1) håller inte med 

p2) håller inte med 

p3) håller inte med 

p4) - 

p5) håller med 

p6) håller inte med 

p7) håller inte med 

p8) håller inte med 

 

 

  

p1) håller inte med  

p2) - 

p3) håller inte med 

p4) - 

p5) - 

p6) håller inte med 

p7) håller inte med 

p8) håller med 

 

 

 

  

p1) håller inte med  

p2) håller med 

p3) håller inte med 

p4) håller med  

p5) håller  med 

p6) håller inte med 

p7) håller inte med 

p8) - 

 

 

 

  

p1) håller inte med 

p2) -  

p3) håller inte med 

p4) - 

p5) - 

p6) håller inte med 

p7) - 

p8) - 

 

 

  

  

 

 

GDV var den enda respondenten som ansåg att den nya framåtblickande modellen kommer att 

spegla det ekonomiska sambandet mellan priset på finansiella instrument och kreditkvalitén vid 

första redovisningen. Vidare menar dem att det kommer reflektera kreditkvalitén bättre på grund 

av de olika stegen som föreslås (se p1). Enligt GDV uppnår förslaget en lämplig balans mellan 

korrekt återgivning av finansiella instrumentets faktiska underliggande ekonomi och 

implementeringskostnad (se svar p3). Stegen som föreslås i modellen antas vara praktiskt 

genomförbara (se svar p6 och p7).  

Dock tyckte dem att IASB bör simplifiera modellen ytterligare för att minska kostnaderna för att 

implementera den, samtidigt som de även ser att det kommer vara en större del subjektiva 

bedömningar som kommer behöva göras i relation till den tidigare ICL-modellen. Vidare ansåg 

dem att kostnaderna för att beräkna avsättningar på skuldebrev med låg risk baserade på 

tillgångens hela löptid inte är i proportion till fördelarna (se svar p7). 

 

Fyra av fem respondenter ansåg inte att den föreslagna modell där det redovisas en del  

avsättningar initialt baserat på 12 månaders förväntade kreditförluster, som sedan övergår till att 

http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/14/14_1350_NeilDrabschQBEInsuranceGroupLimited_0_QBEInsuranceGroupLimited.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/14/14_1350_NeilDrabschQBEInsuranceGroupLimited_0_QBEInsuranceGroupLimited.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/14/14_1350_NeilDrabschQBEInsuranceGroupLimited_0_QBEInsuranceGroupLimited.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/14/14_1178_DrvonFrstenwetrhGDVGermanInsuranceAssociation_0_GDVGermanInsuranceAssociation.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/14/14_1178_DrvonFrstenwetrhGDVGermanInsuranceAssociation_0_GDVGermanInsuranceAssociation.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/14/14_1178_DrvonFrstenwetrhGDVGermanInsuranceAssociation_0_GDVGermanInsuranceAssociation.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/14/14_1178_DrvonFrstenwetrhGDVGermanInsuranceAssociation_0_GDVGermanInsuranceAssociation.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/14/14_1178_DrvonFrstenwetrhGDVGermanInsuranceAssociation_0_GDVGermanInsuranceAssociation.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/14/14_1178_DrvonFrstenwetrhGDVGermanInsuranceAssociation_0_GDVGermanInsuranceAssociation.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/14/14_1112_JuneHowardAflac_0_AflacCommentLetterIASBClassificationandMeasurement.docx
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_1929_LawrenceJBoysenCNAFinancialCorporation_0_CNAFIASBCreditLossCommentLetter.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_1929_LawrenceJBoysenCNAFinancialCorporation_0_CNAFIASBCreditLossCommentLetter.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_1971_HayatoKomadaTheLifeInsuranceAssociationofJapan_0_20130705_LIAJ_Comments_on_Expected_Credit_Losses.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_1971_HayatoKomadaTheLifeInsuranceAssociationofJapan_0_20130705_LIAJ_Comments_on_Expected_Credit_Losses.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_1971_HayatoKomadaTheLifeInsuranceAssociationofJapan_0_20130705_LIAJ_Comments_on_Expected_Credit_Losses.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_1971_HayatoKomadaTheLifeInsuranceAssociationofJapan_0_20130705_LIAJ_Comments_on_Expected_Credit_Losses.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_2072_KevinSpataroTheAllstateCorporation_0_CreditLossED_Allstate_CommentLetter_IASB.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_2072_KevinSpataroTheAllstateCorporation_0_CreditLossED_Allstate_CommentLetter_IASB.pdf
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baseras på hela löptiden kommer återspegla den ekonomiska länken mellan tillgångens pris och 

kreditkvalitén. Modellen torde inte enligt dessa respondenterna heller uppnå en lämplig balans av 

en korrekt återgivning av den faktiska underliggande ekonomin och kostnaden för att 

implementera modellen (se svaren i p1, p3, p6 och p7). Förklaringen till detta har varit att det 

inte är lämpligt och av något behov att göra en nedskrivning för tillgångar såsom skuldebrev där 

det redan utgås från ett verkligt värde som anses ge en korrekt återgivning av finansiella 

instrumentet. Aflac förklarade i sitt remissvar att redovisning av kreditförluster från dag 1 är 

något som är inkonsistent med IASB:s konceptuella ramverk eftersom att det inte korrekt återger 

det finansiella instrumentets värde. LIAJ motsätter sig modellen, på grund av övergången från 

steg 1 till steg 2 som föreslås när kredit kvaliteten försämrats avsevärt kommer att drabba stora 

finansiella institutioner med mycket tillgångar, och menar att bedömningen av förändringar i 

kredit kvaliteten istället bör vara bakåtblickande och göras i slutet av året. QBE insurance hävdar 

att det inte finns ett behov av en framåtblickande modell enligt dem, då de nedskrivningsreglerna 

som fanns under IAS 39 ansågs fungera relativt bra, även under finansiella svårigheter. Det 

föreslås av Allstate att det bör implementeras en ny modell för lån som är inspirerad av den 

tidigare Incurred credit loss model. QBE förklarar att en framåtblickande modell kommer vara 

väldigt kostsamt att implementera och att alla organisationer inte har samma system för att räkna 

ut framtida risker. Däremot förklarar QBE och CNA att stora finansiella institutioner som har 

väldigt många finansiella instrument bör ha ett system för att räkna ut framtida kreditförlust 

avsättningar vilket kommer göra det enklare för dem än andra. Aflack, CNA och Allstate menar 

att en framåtblickande modell kommer resultera i ökad subjektivitet vilket kan hämma 

jämförbarheten mellan organisationer. Det är svårt att utläsa av svaren om detta förslaget 

betraktas bättre än det tidigare som utgivits 2009 samt FASB:s förslag på grund av att vissa 

respondenter inte valde att svara på dessa frågorna (se svar p2, p4 och p5). Av de som valde att 

kommentera p8 ansåg de flesta att det var tydligt när en finansiell tillgång bör övergå från steg 1 

till steg 2. 

5.3 Storbanker 

Av totalt 144 stycken remissvar från 17 storbanker var det 103 stycken som var instämmande 

med IASBs förslag, noll stycken höll med förslagen till viss del, medan 33 stycken motsatte sig 

och var emot förslagen; vilket ger en procentuell fördelning på 75,7 % för de som var positiva, 0 
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% för de som till viss del höll med respektive 24,3 % för de som var negativa. De storbanker som 

höll med flest av IASB:s förslag var HDFC Bank och Société Générale som höll med i samtliga 

åtta av förslagen. Medan UBS var den storbank som var emot sex av förslagen (IFRS, 2014b).  

 

STORBANKER 

Påstående Håller 

med 

Håller 

med till 

viss del  

Håller 

inte 

med 

Påstående 1 

En modell där det (1) redovisas avsättningar som motsvarar förväntade kreditförluster baserat 

på 12 månader och sedan (2) vid en signifikant ökning av kreditrisk övergår till att det 

redovisas avsättningar som motsvarar förväntade kreditförluster baserat på hela tillgångens 

löptid, (i) kommer att spegla den ekonomiska länken mellan priset på finansiella instrument 

och kreditkvalitén vid första redovisningen, men även (ii) reflektera förändringar i kredit 

kvalitet efter initiala redovisningstillfället.  

 

 

8 0 9 

Påstående 2 

Förslaget från FASB där avsättningar görs som motsvarar förväntade kreditförluster baserat 

på hela tillgångens återstående löptid, diskonterat med den ursprungliga effektiva räntan, ger 

inte en korrekt återgivning av det finansiella instrumentets faktiska underliggande ekonomi. 

16 0 1 

Påstående 3 

Att redovisa (1) avsättningar som motsvarar förväntade kreditförluster baserat på 12 månader 

och sedan (2) vid signifikant ökning av kreditrisk redovisa avsättningar som motsvarar 

förväntade kreditförluster baserat på hela tillgångens återstående löptid, uppnår en lämplig 

balans mellan en korrekt återgivning av den faktiska underliggande ekonomin och kostnaden 

för att implementera  modellen. 

13 0 4 

Påstående 4 

Följande förslag (exposure draft 2013) uppnår en bättre balans mellan en korrekt återgivning 

av den faktiska underliggande ekonomin och kostnaden för att implementera modellen än 

exposure draft från 2009 och det kompletterande dokumentet (Supplementary document) som 

utgavs 2011. 

 

16 0 1 

Påstående 5 

Förslaget från FASB där avsättningar görs som motsvarar förväntade kreditförluster baserat 

på hela tillgångens återstående löptid, diskonterat med den ursprungliga effektiva räntan, 

uppnår inte en bättre balans mellan en korrekt återgivning av den faktiska underliggande 

ekonomin och kostnaden för att implementera modellen. 

16 0 1 

Påstående 6 

Steg 1 i ECL-modellen där avsättning görs som motsvarar förväntade kreditförluster baserat 

på 12 månaders förväntade kreditförluster är praktiskt genomförbart. 

16 0 1 

Påstående 7 

De föreslagna kraven i Steg 2 där avsättningar görs som motsvarar förväntade kreditförluster 

baserat på hela tillgångens återstående löptid, efter att en signifikant ökning av kreditrisk har 

konstaterats, anses rimliga. 

13 0 4 

Påstående 8 5 0 12 
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Det är tydligt när en finansiell tillgång ska övergå från steg 1 till steg 2 och begreppet 

“signifikant ökning” är väldefinierat. 

Totalt 103 0 33 

 

 

STORBANKER 

  

 HSBC Holdings  UBS  

  

Lloyds Banking Group   

 Banco Santander  

 

 Erste Group Bank  

p1) håller med  

p2) håller med  

p3) håller med  

p4) håller med  

p5) håller  med 

p6) håller med 

p7) håller med  

p8) håller inte med 

 

  

p1) håller inte med 

p2) håller med 

p3) håller inte med 

p4) håller inte med 

p5) håller inte med 

p6) håller med 

p7) håller inte med 

p8) håller inte med 

 

  

p1) håller inte med 

p2) håller med 

p3) håller med 

p4) håller med 

p5) håller med 

p6) håller med 

p7) håller med 

p8) håller inte med 

 

  

p1) håller med 

p2) håller med 

p3) håller med 

p4) håller med 

p5) håller  med 

p6) håller med 

p7) håller med 

p8) håller inte med 

 

  

p1) håller inte med 

p2) håller inte med 

p3) håller med 

p4) håller med 

p5) håller med 

p6) håller med 

p7) håller med 

p8) håller med 

 

 

 

  

  

Banco Bilbao 

Vizcaya Argentaria 

(BBVA)  

BNP Paribas  BPCE Group  Commerzbank  HDFC Bank  Standard 

Chartered  

p1) håller med 

p2) håller med 

p3) håller med 

p4) håller med 

p5) håller med 

p6)håller med  

p7) håller med 

p8) håller inte med 

 

 

p1) håller inte med 

p2) håller med 

p3) håller med 

p4) håller med 

p5) håller  med 

p6) håller med 

p7) håller med 

p8) håller inte med 

 

 

p1) håller med 

p2) håller med 

p3) håller med 

p4) håller med 

p5) håller med 

p6) håller med 

p7) håller med 

p8) håller inte med 

 

p1) håller inte med 

p2) håller med  

p3) håller inte med 

p4) håller med 

p5) håller med 

p6) håller med  

p7) håller inte med 

p8) håller inte med 

 

p1) håller med 

p2) håller med 

p3) håller med  

p4) håller med 

p5) håller med 

p6) håller med 

p7) håller med 

p8) håller med 

 

 

p1) håller inte med 

p2) håller med 

p3) håller inte med 

p4) håller med 

p5) håller med 

p6) håller med 

p7) håller inte med 

p8) håller inte med 

 

 

The Royal Bank of 

Scotland Group 

(RBS)  

Société Générale  Commonwealth 

Bank of Australia  

Crédit Agricole 

Group  

Barclays  Deutsche Bank  

http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_1905_RussellPicotHSBCHoldingsplc_0_HSBCcommentsonED20133ExpectedCreditLosses.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_1980_MichaelToveyUBSAG_0_CommentLetterCoverED20133ECL2013Jul3v2mtfinal.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_1982_JimCoyleLloydsBankingGroupplc_0_LBGCLExpectedCreditLosses5July2013.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_1983_AliciaSanchisBancoSantander_0_SantandersResponsetoIASBExposureDraftED20133.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_1984_ManfredSchmidErsteGroupBankAG_0_ErsteGroupCLED_2013_3.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_1994_JaimeVazquezBBVA_0_BBVACLtoIASBEDExpectedCreditLosses.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_1994_JaimeVazquezBBVA_0_BBVACLtoIASBEDExpectedCreditLosses.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_1994_JaimeVazquezBBVA_0_BBVACLtoIASBEDExpectedCreditLosses.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_2002_LARSMACHENILBNPPARIBAS_0_CL_IASB_ED_ExpectedCreditLosses_BNPParibas.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_2003_NicolasPATRIGOTBPCEGroup_0_IFRS9Phase2EDCommentletterBPCE.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_2027_HermannRaveCommerzbankAG_0_CommerzbankCommentLetterED20133.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_2016_MehulNagdaHDFCBankLtd_0_CommentLetter_CreditLossesED.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_3849_ThomasEganStandardCharteredPLC_0_StandardCharteredPLC.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_3849_ThomasEganStandardCharteredPLC_0_StandardCharteredPLC.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_3850_RajanKapoorTheRoyalBankofScotlandGroupplcRBS_0_RBSGroupplc.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_3850_RajanKapoorTheRoyalBankofScotlandGroupplcRBS_0_RBSGroupplc.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_3850_RajanKapoorTheRoyalBankofScotlandGroupplcRBS_0_RBSGroupplc.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_2028_PierreHenriDAMOTTESocieteGenerale_0_EDIFRS9ExpectedcreditlossSGanswer050713clean.doc
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_2040_AlexRubanCommonwealthBankofAustralia_0_ImpairmentEDcommentletterCBA.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_2040_AlexRubanCommonwealthBankofAustralia_0_ImpairmentEDcommentletterCBA.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_2048_IsabelleRobertdeChivresCrditAgricoleSA_0_CAGroupcontributiontoED20133_IFRS9_Expectedcreditlosses.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_2048_IsabelleRobertdeChivresCrditAgricoleSA_0_CAGroupcontributiontoED20133_IFRS9_Expectedcreditlosses.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_2051_RobbertLabuschagneBarclays_0_Barclaysimpairmentcommentletter.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_2064_KarinDohmDeutscheBankAG_0_DeutscheBankCommentLetterED20133impairmentfinal.pdf
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p1) håller inte med 

p2) håller med 

p3) håller med 

p4) håller med 

p5) håller med  

p6) håller med 

p7) håller med 

p8) håller inte med 

 

p1) håller med 

p2) håller med 

p3) håller med 

p4) håller med 

p5) håller med 

p6)håller med 

p7) håller med  

p8) håller med 

 

p1) håller inte med 

p2) håller med 

p3) håller med 

p4) håller med 

p5) håller med 

p6) håller inte med 

p7) håller med 

p8) håller inte med 

 

p1) håller inte med 

p2) håller med 

p3) håller inte med 

p4) håller med 

p5) håller med 

p6) håller med  

p7) håller inte med 

p8) håller inte med 

 

p1) håller med 

p2) håller med 

p3) håller med 

p4) håller med 

p5) håller med 

p6) håller med 

p7) håller med 

p8) håller inte med  

 

p1) håller med 

p2) håller med 

p3) håller med 

p4) håller med 

p5) håller med  

p6) håller med 

p7) håller med 

p8) håller inte med 

 

 

Svaren visar på att det varit 8 av 17 respondenter som varit för att en andel avsättningar som 

redovisas till en andel av de förväntade kreditförlusterna baserat på 12 månader initialt, som 

sedan övergår till att baseras på hela tillgångens löptid vid betydande försämring, kommer att 

reflektera det ekonomiska sambandet av den finansiella tillgångens pris och kreditkvalitén. 

Förslaget uppnår vidare en rimlig balans mellan att korrekt återge den faktiska underliggande 

ekonomin och kostnaden för att implementera modellen (se svar p1 och p3). Anledningar till 

detta har varit att stegen som föreslås antas i förslaget vara praktiskt operationellt, men även att 

förslaget är bättre än det tidigare förslaget från 2009 där det föreslogs direkta avsättningar 

baserat på hela tillgångens löptid medan detta utkast föreslår avsättningar uppdelat i tre olika 

steg (se svar p6 och p7).  

 

Av de övriga 9 som svarade “håller inte med” på första påståendet handlar den större delen av 

kritiken mot övergången till steg 2 där det belyses av Credit Agricole, Standard Chartered Bank 

och Commerzbank att förutom stora kostnader kan det även uppstå subjektiva bedömningar som 

inte kommer vara användbart för den som läser rapporten. En annan kritik som belysts av Lloyds 

Banking och RBS är att redovisning av en andel förväntade kreditförluster initialt inte anses  

nödvändigt eftersom att kreditkvalitén redan är integrerad och reflekterad i priset (se svar p1).  

 

Även om 9 respondenter svarade “håller inte med” på första påståendet som belyser syftet med 

modellen var det 5 av dessa som svarade “håller med” på tredje påståendet, och som även svarat 

“håller med” på sjätte och sjunde påståendet. Dessa banker tyckte således inte att det 

huvudsakliga innehållet i ECL-modellen som berör de olika stegen kommer att spegla den 

ekonomiska länken mellan finansiella tillgångens pris och kredit kvaliteten; men tyckte att 

förslaget uppnår en lämplig balans mellan den trogna representationen av den faktiska 
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underliggande ekonomin och kostnaderna för genomförandet (se svar p3). Vidare tyckte dessa 

respondenter att förväntade förluster baserade på 12 månader kommer att vara genomförbart (se 

svar p6) och höll med om kraven för övergången till steg 2 vid väsentlig ökning av kreditrisken, 

där avsättning görs baserat på återstående löptid (se svar p7). Lloyds Banking, BNP Paribas, 

RBS och ERSTE Group som svarat på det viset syftar till att förslaget är en kompromiss från 

IASB sett till det tidigare förslaget. De hävdar att förslaget från 2013 inte reflekterar det 

ekonomiska sambandet mellan finansiella tillgångens pris och kreditkvalitén lika bra som 

förslaget från 2009, dock att den är praktiskt genomförbar. Det förklaras av ERSTE Group att 

modellen är enklare att implementera eftersom att den är i linje med de kalkyleringar som banker 

redan innehar.  

 

De övriga fyra vilka är UBS, Standard Chartered, Credit Agricole och Commerzbank anses inte 

hålla med majoriteten av de påståenden som utgör fundamentala innehållet i utkastet (se svar p1, 

p3, p6 och p7). UBS förklarar att stegen som föreslås är något som kommer resultera i 

komplikationer och inkonsekvent beräkning av förväntade kreditförluster. UBS, Standard 

Chartered Bank och Commerzbank hävdar att det kommer vara enorma kostnader vid 

implementering av de behövda IT-systemen men även att avgörandet när “väsentlig ökning” 

inträffat är något som kommer att leda till subjektiva bedömningar. Credit Agricole menar på att 

för de banker som använder sig av IRB metoden så är beräkningen av förväntade kreditförluster 

baserat på 12 månader praktiskt genomförbart, men de förklarar att det kan finnas stora 

svårigheter och utmaningar för mindre enheter som använder sig av schablonmetoden där 

tillförlitlig data inte är lika utvecklad. 

 

Det var en majoritet av samtliga respondenter som menade att det behövs en vidare förtydling av 

de olika stegen, i synnerhet steg 2 som handlar om hela tillgångens återstående löptid (se svar 

p8). Likaså var det en majoritet som tyckte att det förslag som getts ut 2013 var bättre än de 

tidigare förslagen från FASB och IASB (se svar p2, p4 och p5). 

5.4 Normgivare 

Av 16 normgivare samlades det in 123 svar av 128 möjliga. Fördelningen av svaren var följande: 

83 håller med, 1 håller med till viss del samt 39 håller inte med. Det innebär att 67,5% höll med 
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förslaget, 0,8% höll med till viss del och 31,7% höll inte med. De respondenter som varit mest 

positiva till förslaget var ICAI och China Accounting Standards Committee som höll med i 

samtliga påståenden, medan CINIF inte höll med i 5 av 6 besvarade frågor och anses vara mest 

negativ till förslaget (IFRS, 2014b).  

 

NORMGIVARE 

Påstående Håller 

med 

Håller 

med till 

viss del  

Håller 

inte 

med 

Påstående 1 

En modell där det (1) redovisas avsättningar som motsvarar förväntade kreditförluster baserat 

på 12 månader och sedan (2) vid en signifikant ökning av kreditrisk övergår till att det 

redovisas avsättningar som motsvarar förväntade kreditförluster baserat på hela tillgångens 

löptid, (i) kommer att spegla den ekonomiska länken mellan priset på finansiella instrument 

och kreditkvalitén vid första redovisningen, men även (ii) reflektera förändringar i kredit 

kvalitet efter initiala redovisningstillfället. 

 

8 0 8 

Påstående 2 

Förslaget från FASB där avsättningar görs som motsvarar förväntade kreditförluster baserat 

på hela tillgångens återstående löptid, diskonterat med den ursprungliga effektiva räntan, ger 

inte en korrekt återgivning av det finansiella instrumentets faktiska underliggande ekonomi. 

15 0 0 

Påstående 3 

Att redovisa (1) avsättningar som motsvarar förväntade kreditförluster baserat på 12 månader 

och sedan (2) vid signifikant ökning av kreditrisk redovisa avsättningar som motsvarar 

förväntade kreditförluster baserat på hela tillgångens återstående löptid, uppnår en lämplig 

balans mellan en korrekt återgivning av den faktiska underliggande ekonomin och kostnaden 

för att implementera  modellen. 

10 0 6 

Påstående 4 

Följande förslag (exposure draft 2013) uppnår en bättre balans mellan en korrekt återgivning 

av den faktiska underliggande ekonomin och kostnaden för att implementera modellen än 

exposure draft från 2009 och det kompletterande dokumentet (Supplementary document) som 

utgavs 2011. 

 

12 0 0 

Påstående 5 

Förslaget från FASB där avsättningar görs som motsvarar förväntade kreditförluster baserat 

på hela tillgångens återstående löptid, diskonterat med den ursprungliga effektiva räntan, 

uppnår inte en bättre balans mellan en korrekt återgivning av den faktiska underliggande 

ekonomin och kostnaden för att implementera modellen. 

14 0 2 

Påstående 6 

Steg 1 i ECL- modellen där avsättning görs som motsvarar förväntade kreditförluster baserat 

på 12 månaders förväntade kreditförluster är praktiskt genomförbart. 

10 1 5 

Påstående 7 

De föreslagna kraven i Steg 2 där avsättningar görs som motsvarar förväntade kreditförluster 

baserat på hela tillgångens återstående löptid, efter att en signifikant ökning av kreditrisk har 

konstaterats, anses rimliga. 

11 0 5 
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Påstående 8 

Det är tydligt när en finansiell tillgång ska övergå från steg 1 till steg 2 och begreppet 

“signifikant ökning” är väldefinierat. 

3 0 13 

Totalt 83 1 39 

 

 

 

 

NORMGIVARE 

  

 Austrian 

Financial 

Reporting and 

Auditing 

Committee 

(AFRAC) 

[Beirat für 

Rechnungslegu

ng und 

Abschlussprüfu

ng] 

 

Accounting Standards 

Committee of Germany 

(ASCG) [Deutsches  

Rechnungslegungs 

Standards Committee 

(DRSC)] 

 

The Institute of 

Chartered 

Accountants of 

India (ICAI) 

[भभभभभभ भभभभ 

भभभभभभभ 

भभभभभभभ]  

 

Korea Accounting 

Standards Board 

(KASB) 

[회계기준위원회]  

 

The South African 

Institute of 

Chartered 

Accountants 

(SAICA) 

 

Zambia Institute of 

Chartered 

Accountants (ZICA) 

 

p1) håller med  

p2) håller med 

p3) håller med 

p4) håller med 

p5) håller med  

p6) håller med  

p7) håller med 

p8) håller inte 

med  

 

 

  

p1) håller med 

p2) -  

p3) håller med 

p4) -  

p5) - 

p6) håller med 

p7) håller med 

p8)håller inte med 

 

 

  

p1) håller med  

p2) håller med 

p3) håller med  

p4) håller med  

p5) håller med  

p6) håller med 

p7) håller med 

p8) håller med  

 

 

  

p1) håller inte med 

p2) håller med  

p3) håller med  

p4) håller med  

p5) håller med  

p6) håller med 

p7) håller med  

p8) håller inte med  

 

 

  

p1) håller inte med  

p2) håller med 

p3) håller med  

p4) håller med 

p5) håller med 

p6)  håller med 

p7) håller med  

p8) håller inte med 

 

 

 

  

p1) håller med 

p2) håller med 

p3) håller med 

p4) -  

p5) håller med 

p6) håller med 

p7) håller med  

p8) håller med 

 

 

  

  

Accounting 

Standards 

Board (AcSB) 

[Canada] 

 

Institute of Certified 

Public Accountants of 

Kenya (ICPAK) 

 

Consejo Mexicano 

de Normas de 

Información 

Financiera (CINIF) 

[Mexican  

Financial Reporting 

Standards Board]  

 

China Accounting 

Standards 

Committee 

[中国会计准则委员会]  

 

Autorité des normes 

comptables (ANC) 

[French accounting 

standards  

Authority] 

 

Australian 

Accounting 

Standards Board 

(AASB) 

 

http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_1906_RomualdBertlAFRAC_0_AFRAC_CL_IASB_IFRS9_after_Proof_Reading_VERSENDET.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_1906_RomualdBertlAFRAC_0_AFRAC_CL_IASB_IFRS9_after_Proof_Reading_VERSENDET.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_1906_RomualdBertlAFRAC_0_AFRAC_CL_IASB_IFRS9_after_Proof_Reading_VERSENDET.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_1906_RomualdBertlAFRAC_0_AFRAC_CL_IASB_IFRS9_after_Proof_Reading_VERSENDET.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_1906_RomualdBertlAFRAC_0_AFRAC_CL_IASB_IFRS9_after_Proof_Reading_VERSENDET.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_1906_RomualdBertlAFRAC_0_AFRAC_CL_IASB_IFRS9_after_Proof_Reading_VERSENDET.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_1906_RomualdBertlAFRAC_0_AFRAC_CL_IASB_IFRS9_after_Proof_Reading_VERSENDET.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_1906_RomualdBertlAFRAC_0_AFRAC_CL_IASB_IFRS9_after_Proof_Reading_VERSENDET.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_1906_RomualdBertlAFRAC_0_AFRAC_CL_IASB_IFRS9_after_Proof_Reading_VERSENDET.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_1906_RomualdBertlAFRAC_0_AFRAC_CL_IASB_IFRS9_after_Proof_Reading_VERSENDET.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_1906_RomualdBertlAFRAC_0_AFRAC_CL_IASB_IFRS9_after_Proof_Reading_VERSENDET.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_1909_LIeselKnorrASCG_0_130701_CL_ASCG_FI_ExpCreditLosses.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_1909_LIeselKnorrASCG_0_130701_CL_ASCG_FI_ExpCreditLosses.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_1909_LIeselKnorrASCG_0_130701_CL_ASCG_FI_ExpCreditLosses.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_1909_LIeselKnorrASCG_0_130701_CL_ASCG_FI_ExpCreditLosses.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_1909_LIeselKnorrASCG_0_130701_CL_ASCG_FI_ExpCreditLosses.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_1909_LIeselKnorrASCG_0_130701_CL_ASCG_FI_ExpCreditLosses.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_3829_AvinashChanderTheInstituteofCharteredAccountantsofIndiaICAI_0_TheInstituteofCharteredAccountantsofIndia.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_3829_AvinashChanderTheInstituteofCharteredAccountantsofIndiaICAI_0_TheInstituteofCharteredAccountantsofIndia.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_3829_AvinashChanderTheInstituteofCharteredAccountantsofIndiaICAI_0_TheInstituteofCharteredAccountantsofIndia.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_3829_AvinashChanderTheInstituteofCharteredAccountantsofIndiaICAI_0_TheInstituteofCharteredAccountantsofIndia.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_3829_AvinashChanderTheInstituteofCharteredAccountantsofIndiaICAI_0_TheInstituteofCharteredAccountantsofIndia.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_3829_AvinashChanderTheInstituteofCharteredAccountantsofIndiaICAI_0_TheInstituteofCharteredAccountantsofIndia.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_3829_AvinashChanderTheInstituteofCharteredAccountantsofIndiaICAI_0_TheInstituteofCharteredAccountantsofIndia.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_1976_ILHONGPARKKoreaAccountingStandardsBoard_0_130705_KASBCommentLetteronEDExpectedCreditLosses.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_1976_ILHONGPARKKoreaAccountingStandardsBoard_0_130705_KASBCommentLetteronEDExpectedCreditLosses.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_1976_ILHONGPARKKoreaAccountingStandardsBoard_0_130705_KASBCommentLetteronEDExpectedCreditLosses.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_1976_ILHONGPARKKoreaAccountingStandardsBoard_0_130705_KASBCommentLetteronEDExpectedCreditLosses.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_3836_SueLudolphSouthAfricanInstituteofCharteredAccountantsSAICA_0_SAICA.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_3836_SueLudolphSouthAfricanInstituteofCharteredAccountantsSAICA_0_SAICA.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_3836_SueLudolphSouthAfricanInstituteofCharteredAccountantsSAICA_0_SAICA.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_3836_SueLudolphSouthAfricanInstituteofCharteredAccountantsSAICA_0_SAICA.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_3836_SueLudolphSouthAfricanInstituteofCharteredAccountantsSAICA_0_SAICA.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_3843_BonifaceMusondaZambiaInstituteofCharteredAccountantsZICA_0_ZICA.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_3843_BonifaceMusondaZambiaInstituteofCharteredAccountantsZICA_0_ZICA.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_3843_BonifaceMusondaZambiaInstituteofCharteredAccountantsZICA_0_ZICA.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_2011_LindaMezonCanadianAccountingStandardsBoard_0_AcSBresponsetoExpectedCreditLossesED3.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_2011_LindaMezonCanadianAccountingStandardsBoard_0_AcSBresponsetoExpectedCreditLossesED3.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_2011_LindaMezonCanadianAccountingStandardsBoard_0_AcSBresponsetoExpectedCreditLossesED3.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_2011_LindaMezonCanadianAccountingStandardsBoard_0_AcSBresponsetoExpectedCreditLossesED3.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_3847_NixonOmindiInstituteofCertifiedPublicAccountantsofKenyaICPAK_0_ICPAK.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_3847_NixonOmindiInstituteofCertifiedPublicAccountantsofKenyaICPAK_0_ICPAK.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_3847_NixonOmindiInstituteofCertifiedPublicAccountantsofKenyaICPAK_0_ICPAK.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_2030_JuanGrasCINIFMexicanFinancialReportingSetter_0_CINIFCommentsExpectedCreditLossesF.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_2030_JuanGrasCINIFMexicanFinancialReportingSetter_0_CINIFCommentsExpectedCreditLossesF.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_2030_JuanGrasCINIFMexicanFinancialReportingSetter_0_CINIFCommentsExpectedCreditLossesF.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_2030_JuanGrasCINIFMexicanFinancialReportingSetter_0_CINIFCommentsExpectedCreditLossesF.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_2030_JuanGrasCINIFMexicanFinancialReportingSetter_0_CINIFCommentsExpectedCreditLossesF.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_2030_JuanGrasCINIFMexicanFinancialReportingSetter_0_CINIFCommentsExpectedCreditLossesF.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_2030_JuanGrasCINIFMexicanFinancialReportingSetter_0_CINIFCommentsExpectedCreditLossesF.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_2041_YuChenChinaAccountingStandardsCommittee_0_CASCCommentsonEDFinancialInstrumentsExpectedCreditLosses.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_2041_YuChenChinaAccountingStandardsCommittee_0_CASCCommentsonEDFinancialInstrumentsExpectedCreditLosses.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_2041_YuChenChinaAccountingStandardsCommittee_0_CASCCommentsonEDFinancialInstrumentsExpectedCreditLosses.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_2041_YuChenChinaAccountingStandardsCommittee_0_CASCCommentsonEDFinancialInstrumentsExpectedCreditLosses.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_2045_JrmeHAASAutoritdesNormesComptables_0_ANC_ED20133_Expectedcreditlosses.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_2045_JrmeHAASAutoritdesNormesComptables_0_ANC_ED20133_Expectedcreditlosses.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_2045_JrmeHAASAutoritdesNormesComptables_0_ANC_ED20133_Expectedcreditlosses.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_2045_JrmeHAASAutoritdesNormesComptables_0_ANC_ED20133_Expectedcreditlosses.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_2045_JrmeHAASAutoritdesNormesComptables_0_ANC_ED20133_Expectedcreditlosses.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_2054_KevinStevensonAustralianAccountingStandardsBoard_0_AASB_submission_on_ED20133.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_2054_KevinStevensonAustralianAccountingStandardsBoard_0_AASB_submission_on_ED20133.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_2054_KevinStevensonAustralianAccountingStandardsBoard_0_AASB_submission_on_ED20133.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_2054_KevinStevensonAustralianAccountingStandardsBoard_0_AASB_submission_on_ED20133.pdf
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p1) håller inte 

med 

p2) håller med  

p3) håller inte 

med 

p4) håller med  

p5) håller med 

p6) håller inte 

med 

p7) håller med 

p8) håller inte 

med  

p1) håller med 

p2) håller med  

p3) håller med  

p4) håller med  

p5) håller med  

p6) håller med  

p7) håller med  

p8) håller inte med 

 

p1) håller inte med  

p2) håller med  

p3) håller inte med  

p4) - 

p5) - 

p6) håller inte med  

p7) håller inte med  

p8) håller inte med  

 

p1) håller med  

p2) håller med  

p3) håller med 

p4) håller med 

p5) håller med 

p6) håller med 

p7) håller med 

p8) håller med 

 

p1) håller inte med  

p2) håller med 

p3) håller inte med  

p4) håller med 

p5) håller med 

p6) håller med till 

viss del 

p7) håller inte med 

p8) håller inte med 

 

p1) håller inte med 

p2) håller med  

p3) håller inte med  

p4) håller med  

p5) håller med 

p6) håller inte med  

p7) håller inte med  

p8) håller inte med 

 

Asian-Oceanian 

Standard-

Setters Group 

(AOSSG) 

https://www.aos

sg.org/ 

 

Grupo 

Latinoamericano de 

Emisores de Normas de 

Información Financiera  

(GLENIF) [Group of 

Latin-american 

Accounting Standard 

Setters (GLASS)] 

 

Hong Kong Institute 

of CPAs  

 

The Chartered 

Institute of Public 

Finance and 

Accountancy 

(CIPFA) 

 

  

p1) håller inte 

med  

p2) håller med  

p3) håller inte 

med  

p4) håller med 

p5) håller med  

p6) håller inte 

med  

p7) håller inte 

med  

p8) håller inte 

med 

 

p1) håller inte med  

p2) håller med  

p3) håller inte med 

p4) - 

p5) håller med  

p6) håller inte med 

p7) håller inte med 

p8) håller inte med 

 

p1) håller med  

p2) håller med 

p3) håller med 

p4) håller med 

p5) håller med 

p6) håller med 

p7) håller med 

p8) håller inte med 

 

p1) håller med  

p2) håller med 

p3) håller med  

p4) håller med 

p5) håller med  

p6) håller med 

p7) håller med  

p8) håller inte med 

 

  

 

Av svaren går det att utläsa att hälften, det vill säga 8 av 16 respondenter, ansåg att modellen 

som föreslås av IASB kommer att bidra till en bättre ekonomisk länk mellan priset på finansiella 

tillgångar och kreditkvalitén (se svar p1). Majoriteten av de som svarat positivt i första 

påståendet har ansett att förslaget är en kompromiss sett till de tidigare förslagen. Vidare 

förklaras det att förslaget är operationellt men att det även uppnår en balans mellan korrekt 

återgivning av den faktiska underliggande ekonomin och modellens implementeringskostnad (se 

svar p3). Detta är något som utmärker detta förslaget från det tidigare, då det förklaras att 

tidigare utkast var ett förslag som ansågs vara bättre, eftersom att det ekonomiska sambandet 

mellan tillgångens pris och kreditkvalitén återgavs bättre. Dock hade förslaget operationella 

http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_2055_KevinStevensonAsianOceanianStandardSettersGroup_0_AOSSG_submission_on_ED20133.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_2055_KevinStevensonAsianOceanianStandardSettersGroup_0_AOSSG_submission_on_ED20133.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_2055_KevinStevensonAsianOceanianStandardSettersGroup_0_AOSSG_submission_on_ED20133.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_2055_KevinStevensonAsianOceanianStandardSettersGroup_0_AOSSG_submission_on_ED20133.pdf
https://www.aossg.org/
https://www.aossg.org/
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_2067_JuarezDominiguesCarneiroGrupoLatinoamericanodeEmisoresdeNormasdeInformacinFinancieraGLENIFGroupofLatinamericanAccountingStandardSettersGLASS_0_GLASSCommentletteronFinancialInstrumentsExpectedCreditLosses.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_2067_JuarezDominiguesCarneiroGrupoLatinoamericanodeEmisoresdeNormasdeInformacinFinancieraGLENIFGroupofLatinamericanAccountingStandardSettersGLASS_0_GLASSCommentletteronFinancialInstrumentsExpectedCreditLosses.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_2067_JuarezDominiguesCarneiroGrupoLatinoamericanodeEmisoresdeNormasdeInformacinFinancieraGLENIFGroupofLatinamericanAccountingStandardSettersGLASS_0_GLASSCommentletteronFinancialInstrumentsExpectedCreditLosses.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_2067_JuarezDominiguesCarneiroGrupoLatinoamericanodeEmisoresdeNormasdeInformacinFinancieraGLENIFGroupofLatinamericanAccountingStandardSettersGLASS_0_GLASSCommentletteronFinancialInstrumentsExpectedCreditLosses.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_2067_JuarezDominiguesCarneiroGrupoLatinoamericanodeEmisoresdeNormasdeInformacinFinancieraGLENIFGroupofLatinamericanAccountingStandardSettersGLASS_0_GLASSCommentletteronFinancialInstrumentsExpectedCreditLosses.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_2067_JuarezDominiguesCarneiroGrupoLatinoamericanodeEmisoresdeNormasdeInformacinFinancieraGLENIFGroupofLatinamericanAccountingStandardSettersGLASS_0_GLASSCommentletteronFinancialInstrumentsExpectedCreditLosses.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_2067_JuarezDominiguesCarneiroGrupoLatinoamericanodeEmisoresdeNormasdeInformacinFinancieraGLENIFGroupofLatinamericanAccountingStandardSettersGLASS_0_GLASSCommentletteronFinancialInstrumentsExpectedCreditLosses.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_2067_JuarezDominiguesCarneiroGrupoLatinoamericanodeEmisoresdeNormasdeInformacinFinancieraGLENIFGroupofLatinamericanAccountingStandardSettersGLASS_0_GLASSCommentletteronFinancialInstrumentsExpectedCreditLosses.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_2077_SimonRileyHongKongInstituteofCPAs_0_HKICPAdraftsubmissionExpectedcreditlosses15July2013Final.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_2077_SimonRileyHongKongInstituteofCPAs_0_HKICPAdraftsubmissionExpectedcreditlosses15July2013Final.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_6743_PaulMasonTheCharteredInstituteofPublicFinanceandAccountancyCIPFA_0_CIPFA130715SC0198PMtoIASBreExpectedCreditLosses.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_6743_PaulMasonTheCharteredInstituteofPublicFinanceandAccountancyCIPFA_0_CIPFA130715SC0198PMtoIASBreExpectedCreditLosses.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_6743_PaulMasonTheCharteredInstituteofPublicFinanceandAccountancyCIPFA_0_CIPFA130715SC0198PMtoIASBreExpectedCreditLosses.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_6743_PaulMasonTheCharteredInstituteofPublicFinanceandAccountancyCIPFA_0_CIPFA130715SC0198PMtoIASBreExpectedCreditLosses.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_6743_PaulMasonTheCharteredInstituteofPublicFinanceandAccountancyCIPFA_0_CIPFA130715SC0198PMtoIASBreExpectedCreditLosses.pdf
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brister som gjorde att modellen i förslaget inte kunde implementeras. Respondenterna hade 

vidare inga större invändningar vad gäller steg 1 och steg 2 och tyckte att dessa var praktiskt 

genomförbara (se svar p6 och p7).  

 

De resterande 8 respondenterna menade på att modellen inte kommer att förbättra den 

ekonomiska länken mellan finansiella instrumentets pris och kreditkvalitén vid första 

redovisningstillfället (se svar p1). KAI och SAICA, ASCB, AASB och AOOSG som bland annat 

svarat på det viset förklarar att det finns ingen anledning att redovisa kreditförluster baserat på 12 

månader eftersom att förväntade kreditförluster generellt sett redan är reflekterade i finansiella 

instrumentets pris. AASB förklarar att om modellen som föreslås träder i kraft blir det en 

dubbelräkning av förväntade kreditförluster. ANC och AOOSG belyser en annan kritik som 

handlar om implementeringen av systemen som krävs för att estimera och räkna ut den 

förväntade kreditförlusten baserat på 12 månader men även hela tillgångens löptid där dem 

hävdar att kostnaden kanske överstiger fördelarna.  

Sex av de åtta respondenterna höll vidare inte med i p3, p6 och p7. AASB, ANC, AOOSG och 

GLENIF som bland annat svarat på det viset hävdar att på grund av kostnaden men även på 

grund av komplexiteten i den antas modellen endast vara anpassad för större finansiella 

institutioner (se p3, p6 och p7). ASCG förklarar att beräkna kreditförluster baserat på 12 

månader är något som kan tänkas fungera för stora finansiella institutioner som kan förlita sig på 

deras interna riskhanteringssystem, däremot uppstår svårigheterna för mindre finansiella 

institutioner/icke finansiella institutioner där det inte finns lika utvecklade system 

implementerade. Förutom den nämnda kritiken förklarar CINIF även problemen i att faktiskt 

identifiera när kreditkvalitén försämrats, vilket kommer resultera i subjektiva bedömningar. 

 

Svaren visar dock på att SAICA och KASB som svarade “håller inte med” på första påståendet, 

ändå höll med i tredje, sjätte och sjunde påståendet. Anledningen till detta är att även om dem ser 

bristerna i modellen så tycker dem att den är genomförbar och kan implementeras. Vidare anses 

det vara en kompromiss och en förbättring från tidigare utkast år 2009. Samtliga respondenter 

som svarat anser att förslaget som getts är bättre än det som utgavs 2009, likaså anser samtliga 

att förslaget från FASB inte är något som de anser korrekt återger finansiella instrumentets värde 
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(se p2, p4, p5). Det är även en majoritet som hävdar att steg 2 i modellen behöver förtydligas, 

mer specifikt meningen “significant increase” (se svar p8). 

5.5 Branschorganisation för redovisning 

Av de 5 branschorganisationer som gav remissvar erhölls 40 svar av 40 möjliga. Svaren 

fördelades på följande sätt: 23 håller med, 9 håller med till viss del och 8 håller inte med, vilket 

ger en procentuell fördelning på 57,5%, 22,5% respektive 20%. CFA och ICAEW var de 

respondenter som varit mest positiva till förslaget då de höll med i 6 av 8 påståenden medan 

HoTARAC var den respondent som var mest negativ till förslaget sett till de övriga och höll 

endast med i 4 påståenden (IFRS, 2014b).  

 

BRANSCHORGANISATIONER 

Påstående Håller 

med 

Håller 

med till 

viss del  

Håller 

inte 

med 

Påstående 1 

En modell där det (1) redovisas avsättningar som motsvarar förväntade kreditförluster baserat 

på 12 månader och sedan (2) vid en signifikant ökning av kreditrisk övergår till att det 

redovisas avsättningar som motsvarar förväntade kreditförluster baserat på hela tillgångens 

löptid, (i) kommer att spegla den ekonomiska länken mellan priset på finansiella instrument 

och kreditkvalitén vid första redovisningen, men även (ii) reflektera förändringar i kredit 

kvalitet efter initiala redovisningstillfället.  

 

 

0 5 0 

Påstående 2 

Förslaget från FASB där avsättningar görs som motsvarar förväntade kreditförluster baserat 

på hela tillgångens återstående löptid, diskonterat med den ursprungliga effektiva räntan, ger 

inte en korrekt återgivning av det finansiella instrumentets faktiska underliggande ekonomi. 

5 0 0 

Påstående 3 

Att redovisa (1) avsättningar som motsvarar förväntade kreditförluster baserat på 12 månader 

och sedan (2) vid signifikant ökning av kreditrisk redovisa avsättningar som motsvarar 

förväntade kreditförluster baserat på hela tillgångens återstående löptid, uppnår en lämplig 

balans mellan en korrekt återgivning av den faktiska underliggande ekonomin och kostnaden 

för att implementera  modellen. 

3 1 1 

Påstående 4 

Följande förslag (exposure draft 2013) uppnår en bättre balans mellan en korrekt återgivning 

av den faktiska underliggande ekonomin och kostnaden för att implementera modellen än 

exposure draft från 2009 och det kompletterande dokumentet (Supplementary document) som 

utgavs 2011. 

 

5 0 0 

Påstående 5 

Förslaget från FASB där avsättningar görs som motsvarar förväntade kreditförluster baserat 

5 0 0 
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på hela tillgångens återstående löptid, diskonterat med den ursprungliga effektiva räntan, 

uppnår inte en bättre balans mellan en korrekt återgivning av den faktiska underliggande 

ekonomin och kostnaden för att implementera modellen. 

Påstående 6 

Steg 1 i ECL- modellen där avsättning görs som motsvarar förväntade kreditförluster baserat 

på 12 månaders förväntade kreditförluster är praktiskt genomförbart. 

2 2 1 

Påstående 7 

De föreslagna kraven i Steg 2 där avsättningar görs som motsvarar förväntade kreditförluster 

baserat på hela tillgångens återstående löptid, efter att en signifikant ökning av kreditrisk har 

konstaterats, anses rimliga. 

3 1 1 

Påstående 8 

Det är tydligt när en finansiell tillgång ska övergå från steg 1 till steg 2 och begreppet 

“signifikant ökning” är väldefinierat. 

0 0 5 

Totalt 23 9 8 

 
 

BRANSCHORGANISATIONER 

  

 The Institute of 

Chartered 

Accountants in 

England and 

Wales (ICAEW)  

Heads of Treasuries 

Accounting & 

Reporting Advisory 

Committee 

(HoTARAC)  

 

CFA Society United 

Kingdom (CFA UK)  

FAR [The Institute 

for the Accountancy 

Profession in 

Sweden]  

Malaysian 

Accounting 

Standards Board 

(MASB) [Lembaga 

Piawaian 

Perakaunan 

Malaysia]  

p1) håller med till 

viss del 

p2) håller med 

p3) håller med 

p4) håller med 

p5) håller med 

p6) håller med 

p7) håller med 

p8) håller inte med 

 

  

p1) håller med till viss 

del 

p2) håller med 

p3) håller inte med 

p4) håller med 

p5) håller med 

p6) håller inte med 

p7) håller inte med 

p8) håller inte med 

 

 

  

p1) håller med till 

viss del 

p2) håller med 

p3) håller med 

p4) håller med 

p5) håller med 

p6) håller med 

p7) håller med 

p8) håller inte med 

 

 

 

  

p1) håller med till 

viss del 

p2) håller med 

p3) håller med till 

viss del  

p4) håller med 

p5) håller med 

p6) håller med till 

viss del 

p7) håller med till 

viss del 

p8) håller inte med 

 

 

 

  

p1) håller med till 

viss del 

p2) håller med 

p3) håller med 

p4) håller med 

p5) håller med 

p6) håller med till 

viss del 

p7) håller med 

p8) håller inte med 

 

 

 

 

  

 

Av svaren som getts har samtliga hållit med till viss del att den framåtblickande modellen som 

nämns i utkastet är något som kommer att reflektera den ekonomiska länken mellan finansiella 

instrumentets pris samt kreditkvalitèn vid första redovisningen, men även att förändringarna i 

kreditkvalitén kommer uppmärksammas bättre (se svar p1). Argumenten till det har varit att 
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http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_2049_JoannaWoonMASB_0_MASB_CL_2013July9_ExpectedCreditLoss.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_2049_JoannaWoonMASB_0_MASB_CL_2013July9_ExpectedCreditLoss.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_2049_JoannaWoonMASB_0_MASB_CL_2013July9_ExpectedCreditLoss.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_2049_JoannaWoonMASB_0_MASB_CL_2013July9_ExpectedCreditLoss.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_2049_JoannaWoonMASB_0_MASB_CL_2013July9_ExpectedCreditLoss.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_2049_JoannaWoonMASB_0_MASB_CL_2013July9_ExpectedCreditLoss.pdf
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förslaget till skillnad från dem tidigare anses mer rimligt att kunna implementeras i verkligheten. 

Ett annat argument har varit att förslaget anses vara en bra kompromiss och ett förslag som går 

att bygga vidare på. Dock har argumenten emot förslaget handlat om att det ekonomiska 

sambandet mellan tillgångens pris och kreditkvalitén återspeglas bäst genom att initialt redovisa 

till verkligt värde. Att redovisa avsättningar är något som kan vara svårt eftersom att förluster 

inte kan förutspås med säkerhet och därav anses inte modellen bidra till en bättre ekonomisk 

koppling mellan priset och kreditkvalitén. Vidare belyses det att konsekvensen av att göra initiala 

avsättningar kan resultera i en dubbelräkning eftersom att kreditkvalitén som nämnt redan är 

reflekterat i priset av lånet som tas och att detta kommer resultera i för höga avsättningar, 

samtidigt som tillgången undervärderas.  

 

Det var en majoritet som ansåg att förslaget uppnår en lämplig balans av att korrekt återge den 

faktiska underliggande ekonomin och implementeringskostnaden (se svar p3). Den övergripande 

anledningen från respondenterna har varit som tidigare nämnt att modellen har sina brister men 

att förslaget kan accepteras med vissa ytterligare förändringar. De som inte höll med i frågan 

menade istället på att de olika stegen som föreslås kommer att kosta en del att implementera 

vilket kommer leda till operationella svårigheter att ge en korrekt återgivning.  

Majoriteten ansåg att avsättningar baserat på 12 månaders löptid är operationellt samt håller med 

om den utrustning som behövs för avsättningar baserat på hela löptiden. Dock var det 

respondenter som höll med till viss del (se svar p6 och p7). FAR motsätter sig modellens olika 

steg konceptuellt eftersom att om ingen faktisk förlust inträffat är det således inte rätt att redovisa 

avsättningar. Samtidigt förstår dem och understryker att de olika stegen är operationella och de 

kan acceptera förslaget som en kompromiss förutsatt att vissa förändringar utförs. MASB menar 

på att stegen är praktiskt genomförbara, men ser problem i form av kostnaden för 

implementeringen. De menar även att beräkningar kommer se annorlunda ut emellan finansiella 

institutioner på grund av faktorer såsom data och system för kredithantering. 

 

Samtliga som svarat anser att de tidigare utkasten, bland annat utkastet som utgavs från IASB 

2009 gett en bättre återgivning av finansiella instrumentets värde (se svar p2, p4 och p5). Det är 

även samtliga som anser att det bör förtydligas när en finansiell tillgång bör övergå till steg 2 där 

avsättningar beräknas med hänsyn till hela tillgångens löptid (se svar p8). 
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5.6 Bankorganisationer 

Av de 13 bankorganisationer som valde att ge remissvar var det 104 svar av 104 möjliga.  

De inkomna svaren fördelades på följande sätt: 64 håller med, 16 håller med till viss del och 24 

håller inte med. I procent är fördelningen således: 61,5%, 15,4% och 23,1%. CBA var den 

respondent som var mest positiv sett till remissvaren där de höll med i samtliga påståenden. 

American Bankers Association och Svenska Bankföreningen var de som svarat mest negativt där 

de inte höll med i 7 av 8 påståenden (IFRS, 2014b). 

 

BANKORGANISATIONER 

Påstående Håller 

med 

Håller 

med till 

viss del  

Håller 

inte 

med 

Påstående 1 

En modell där det (1) redovisas avsättningar som motsvarar förväntade kreditförluster baserat 

på 12 månader och sedan (2) vid en signifikant ökning av kreditrisk övergår till att det 

redovisas avsättningar som motsvarar förväntade kreditförluster baserat på hela tillgångens 

löptid, (i) kommer att spegla den ekonomiska länken mellan priset på finansiella instrument 

och kreditkvalitén vid första redovisningen, men även (ii) reflektera förändringar i kredit 

kvalitet efter initiala redovisningstillfället.  

 

 

4 6 3 

Påstående 2 

Förslaget från FASB där avsättningar görs som motsvarar förväntade kreditförluster baserat 

på hela tillgångens återstående löptid, diskonterat med den ursprungliga effektiva räntan, ger 

inte en korrekt återgivning av det finansiella instrumentets faktiska underliggande ekonomi. 

11 0 2 

Påstående 3 

Att redovisa (1) avsättningar som motsvarar förväntade kreditförluster baserat på 12 månader 

och sedan (2) vid signifikant ökning av kreditrisk redovisa avsättningar som motsvarar 

förväntade kreditförluster baserat på hela tillgångens återstående löptid, uppnår en lämplig 

balans mellan en korrekt återgivning av den faktiska underliggande ekonomin och kostnaden 

för att implementera modellen . 

9 1 3 

Påstående 4 

Följande förslag (exposure draft 2013) uppnår en bättre balans mellan en korrekt återgivning 

av den faktiska underliggande ekonomin och kostnaden för att implementera modellen än 

exposure draft från 2009 och det kompletterande dokumentet (Supplementary document) som 

utgavs 2011. 

 

11 0 2 

Påstående 5 

Förslaget från FASB där avsättningar görs som motsvarar förväntade kreditförluster baserat 

på hela tillgångens återstående löptid, diskonterat med den ursprungliga effektiva räntan, 

uppnår inte en bättre balans mellan en korrekt återgivning av den faktiska underliggande 

ekonomin och kostnaden för att implementera modellen. 

13 0 0 

Påstående 6 4 6 3 
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Steg 1 i ECL-modellen där avsättning görs som motsvarar förväntade kreditförluster baserat 

på 12 månaders förväntade kreditförluster är praktiskt genomförbart. 

Påstående 7 

De föreslagna kraven i Steg 2 där avsättningar görs som motsvarar förväntade kreditförluster 

baserat på hela tillgångens återstående löptid, efter att en signifikant ökning av kreditrisk har 

konstaterats, anses rimliga. 

6 3 4 

Påstående 8 

Det är tydligt när en finansiell tillgång ska övergå från steg 1 till steg 2 och begreppet 

“signifikant ökning” är väldefinierat. 

6 0 7 

Totalt 64 16 24 

 

 

BANKORGANISATIONER 

  

 American 

Bankers 

Association  

Swedish Bankers 

Association [Svenska 

Bankföreningen]  

The Hong Kong 

Association of 

Banks (HKAB) 

[香港銀行公會]  

Federacao 

Brasileira de Bancos 

(FEBRABAN)  

Canadian Bankers 

Association (CBA)  

Die Deutsche 

Kreditwirtschaft 

[The German 

Banking Industry 

Committee]  

p1) håller inte med 

p2) håller inte med 

p3) håller inte med 

p4) håller inte med 

p5) håller med 

p6) håller inte med 

p7) håller inte med 

p8) håller inte med 

 

 

  

p1) håller inte med 

p2) håller inte med 

p3) håller inte med 

p4) håller inte med 

p5) håller med 

p6) håller inte med 

p7) håller inte med 

p8) håller inte med 

 

 

  

p1) håller med 

p2) håller med 

p3) håller med 

p4) håller med 

p5) håller med 

p6) håller med till 

viss del 

p7) håller med till 

viss del 

p8) håller inte med 

 

 

  

p1) håller med till 

viss del 

p2) håller med  

p3) håller med 

p4) håller med  

p5) håller med  

p6) håller med 

p7) håller med 

p8) håller med 

 

 

 

  

p1) håller med  

p2) håller med  

p3) håller med  

p4) håller med  

p5) håller med 

p6) håller med  

p7) håller med 

p8) håller med 

 

p1) håller med 

p2) håller med  

p3) håller med  

p4) håller med  

p5) håller med  

p6) håller med 

p7) håller med  

p8) håller inte med  

European 

Association of Co-

operative Banks 

(EACB)  

Indian Banks 

Association [भभभभभभ 

भभभभ भभभ]  

Australia and New 

Zealand Banking 

Group (ANZ)  

Australian Bankers 

Association (ABA)  

ESBG-WSBI  Fédération 

Bancaire Francaise 

(FBF) [French 

Banking 

Federation]  

http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_1911_MichaelGulletteAmericanBankersAssociation_0_ABACommentlettertoIASBonImpairment72013FINAL.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_1911_MichaelGulletteAmericanBankersAssociation_0_ABACommentlettertoIASBonImpairment72013FINAL.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_1911_MichaelGulletteAmericanBankersAssociation_0_ABACommentlettertoIASBonImpairment72013FINAL.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_1873_MatsStenhammarSwedishBankersAssociation_0_13070FinancialInstrumentExpectedCreditLosses.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_1873_MatsStenhammarSwedishBankersAssociation_0_13070FinancialInstrumentExpectedCreditLosses.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_1873_MatsStenhammarSwedishBankersAssociation_0_13070FinancialInstrumentExpectedCreditLosses.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_1886_BoeyWongTheHongKongAssociationofBanksHKAB_0_TheHongKongAssocofBanks.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_1886_BoeyWongTheHongKongAssociationofBanksHKAB_0_TheHongKongAssocofBanks.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_1886_BoeyWongTheHongKongAssociationofBanksHKAB_0_TheHongKongAssocofBanks.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_1886_BoeyWongTheHongKongAssociationofBanksHKAB_0_TheHongKongAssocofBanks.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_2343_AdrianoTomoFederacaoBrasileiradeBancosFEBRABAN_0_FederaoBrasileiradeBancos.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_2343_AdrianoTomoFederacaoBrasileiradeBancosFEBRABAN_0_FederaoBrasileiradeBancos.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_2343_AdrianoTomoFederacaoBrasileiradeBancosFEBRABAN_0_FederaoBrasileiradeBancos.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_2034_BrianRadeczyCanadianBankersAssociation_0_130705CBAlettertoIASBreimpairmentfinal.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_2034_BrianRadeczyCanadianBankersAssociation_0_130705CBAlettertoIASBreimpairmentfinal.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_1958_EricEispertGermanBankingIndustryCommittee_0_20130704_IFRS9ECLCommentLetterGermanBankingIndutryCommittee.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_1958_EricEispertGermanBankingIndustryCommittee_0_20130704_IFRS9ECLCommentLetterGermanBankingIndutryCommittee.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_1958_EricEispertGermanBankingIndustryCommittee_0_20130704_IFRS9ECLCommentLetterGermanBankingIndutryCommittee.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_1958_EricEispertGermanBankingIndustryCommittee_0_20130704_IFRS9ECLCommentLetterGermanBankingIndutryCommittee.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_1958_EricEispertGermanBankingIndustryCommittee_0_20130704_IFRS9ECLCommentLetterGermanBankingIndutryCommittee.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_2019_VolkerHeegemannEuropeanAssociationofCooperativeBanks_0_20130704_ED20133EACBfin.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_2019_VolkerHeegemannEuropeanAssociationofCooperativeBanks_0_20130704_ED20133EACBfin.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_2019_VolkerHeegemannEuropeanAssociationofCooperativeBanks_0_20130704_ED20133EACBfin.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_2019_VolkerHeegemannEuropeanAssociationofCooperativeBanks_0_20130704_ED20133EACBfin.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_3834_SangeetShuklaIndianBanksAssociation_0_IndianBanksAssociation.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_3834_SangeetShuklaIndianBanksAssociation_0_IndianBanksAssociation.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_3834_SangeetShuklaIndianBanksAssociation_0_IndianBanksAssociation.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_1973_ShaneBuggleANZ_0_MicrosoftWordIFRS9Impairmentdraftcomment_FINAL.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_1973_ShaneBuggleANZ_0_MicrosoftWordIFRS9Impairmentdraftcomment_FINAL.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_1973_ShaneBuggleANZ_0_MicrosoftWordIFRS9Impairmentdraftcomment_FINAL.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_1974_TonyBurkeABA_0_ABA116780v1IASB_Ltr__ED_2013_3_Financial_Instruments__Expected_Credit_Losses__July_2013.PDF
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_1974_TonyBurkeABA_0_ABA116780v1IASB_Ltr__ED_2013_3_Financial_Instruments__Expected_Credit_Losses__July_2013.PDF
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_1993_JohannaHellstrmESBGWSBI_0_0598.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_3842_JeanPaulCaudalFdrationBancaireFrancaiseFBFFrenchBankingFederation_0_FrenchBankingFederationFBF.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_3842_JeanPaulCaudalFdrationBancaireFrancaiseFBFFrenchBankingFederation_0_FrenchBankingFederationFBF.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_3842_JeanPaulCaudalFdrationBancaireFrancaiseFBFFrenchBankingFederation_0_FrenchBankingFederationFBF.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_3842_JeanPaulCaudalFdrationBancaireFrancaiseFBFFrenchBankingFederation_0_FrenchBankingFederationFBF.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_3842_JeanPaulCaudalFdrationBancaireFrancaiseFBFFrenchBankingFederation_0_FrenchBankingFederationFBF.pdf
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p1) håller med till 

viss del  

p2) håller med 

p3) håller med till 

viss del  

p4) håller med  

p5) håller med  

p6) håller med till 

viss del  

p7) håller med till 

viss del   

p8) håller inte med 

 

p1) håller med  

p2) håller med 

p3) håller med 

p4) håller med 

p5) håller med  

p6) håller inte med 

p7) håller med till viss 

del   

p8) håller med  

 

p1) håller med till 

viss del 

p2) håller med  

p3) håller med 

p4) håller med  

p5) håller med 

p6) håller med till 

viss del 

p7) håller inte med 

p8) håller inte med 

p1) håller inte med  

p2) håller med 

p3) håller inte med 

p4) håller med 

p5) håller med 

p6) håller med 

p7) håller inte med 

p8) håller med 

 

p1) håller med till 

viss del  

p2) håller med  

p3) håller med 

p4) håller med 

p5) håller inte med   

p6) håller med 

p7) håller med 

p8) håller inte med 

p1) håller med till 

viss del  

p2) håller med 

p3) håller med  

p4) håller med 

p5) håller med 

p6) håller med  

p7) håller med 

p8) håller med 

 

British Bankers 

Association (BBA)  

     

1a) håller med till 

viss del 

1b) håller med 

2a) håller med 

2b) håller med 

2c) håller med 

4) håller med 

5a) håller med 

5b) håller med 

     

 

 

Fyra av respondenterna svarade “håller med” på första påståendet. HKAB menar på att förslaget 

är bättre än dem tidigare samt löser problemen som funnits med IAS 39 där det redovisades “för 

lite och för sent”. Stegen skapar enligt dem en klippeffekt, men den är mindre än FASB:s förslag 

där det redovisades avsättningar baserat på hela tillgångens löptid på direkten, och därav är detta 

ett förslag som anses bättre. GBIC förklarar att modellen är möjlig att tillämpa i praktiken utifrån 

ett pragmatiskt och operationellt perspektiv. Dessa respondenter ansåg följaktligen att förslaget 

uppnår en balans mellan korrekt återgivning, finansiella tillgångens värde och 

implementeringskostnaderna (se svar p3). 

 

Det var dock splittrat i svaren vad gäller i sjätte och sjunde påståendet. The German Banking 

Industry Committee och CBA ansåg att steg 1 är operationell samt att utrustningen som föreslås 

är tydliga för att beräkna steg 2 (se svar p6, p7). HKAB höll med till viss del på sjätte påståendet 

http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_2009_RachaelDyerBritishBankersAssociation_0_BBA01416285v1Impairment_letter.docx
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters/20/20_2009_RachaelDyerBritishBankersAssociation_0_BBA01416285v1Impairment_letter.docx
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som behandlar steg 1 i modellen eftersom att de anser att det kan finnas svårigheter emellan 

banker på grund av de olika systemen, där mindre finansiella institutioner vanligtvis använder sig 

av schablonmetoden vilket kommer göra det svårt att hämta information som är tillförlitlig för att 

utföra beräkningar (se svar p6). HKAB har dock inga problem med steg 2 och anser att efter en 

signifikant ökning av kreditrisk bör avsättningar göras baserat på hela perioden (se svar p7). 

 

Indian Banks Association förklarar att för deras land kan det uppstå svårigheter i att 

implementera systemen som krävs men även att utföra beräkningar enligt utkastet (se svar p6). 

Vidare förklarar dem att de håller med om steg 2 men belyser svårigheten för dem att beräkna 

förväntade kreditförluster för perioder längre än 5-7 år (se svar p7). 

 

Av ovan tabell har tre av respondenterna svarat “håller inte med” på första påståendet som berör 

syftet med den föreslagna modellen (se svar p1). De som svarat på det viset hävdar att 

redovisning av en andel förväntade kreditförluster inte reflekterar den ekonomiska länken mellan 

priset på finansiella instrumentet och kreditkvalitén vid initiala redovisningstillfället. Svenska 

Bankföreningen förklarar att initiala avsättningar till ett belopp baserat på 12 månader vid första 

redovisningen inte är något de stödjer eftersom att finansiella tillgången redan är prissatt till 

marknadsmässiga villkor där ingen ekonomisk kreditförlust har uppstått. De har således svårt att 

hitta stöd för de konceptuella ramverken i modellen som föreslås. Vidare ifrågasätter dem om 

förslaget kommer generera användbar information och gynna de som läser finansiella rapporter. 

American Bankers Association förklarar att en kritik mot steg 1 är att en klippeffekt kan uppstå 

där det görs för höga avsättningar som inte nödvändigtvis kommer ge användbar information. 

Australian Bankers Association hävdar att det inte ges en förklaring varför avsättningar baserat 

på 12 månader är lämpligt och bör göras på alla finansiella tillgångar som inte har lidit av en 

betydande ökning av kreditrisken. De tre respondenterna ansåg att utkastet inte uppnår en balans 

mellan korrekt återgivning, finansiella tillgångens värde och implementeringskostnaderna (se 

svar p3). Implementeringen av modellen för att beräkna avsättningar baserat på tolv månader 

samt hela tillgångens löptid kommer enligt Svenska Bankföreningen att ta tid men även resultera 

i signifikanta kostnader. ABA däremot anser att steg 1 kommer att vara operationell men ser 

ingen anledning till steg 2 i modellen. Detta eftersom att det beräknas kosta en del och kommer  

inte bidra till användbar information för användaren (se svar p6 och p7). 
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De 6 respondenter som svarat “håller med till viss del” på första påståendet har dem flesta sett 

problemen i form av att modellen inte kommer att spegla den ekonomiska länken av priset och 

kreditkvalitén, men anser att förslaget är en godtagbar kompromiss och grund som med vissa 

förändringar kan bli bra. Dessutom anses modellen till mestadels praktiskt genomförbar. Fem av 

de sju respondenterna ansåg att förslaget uppnår en balans mellan korrekt återgivning av den 

faktiska underliggande ekonomin och implementeringskostnaderna; medan två höll med till viss 

del om det. Den sista som höll med till viss del accepterar modellen för att en framåtblickande 

modell löser problemen som fanns med ICL-modellen. Dock är det osäkerheter kring hur 

modellen ska implementeras. Fyra av de sex respondenterna hade inga huvudsakliga 

invändningar mot de olika stegen i ECL-modellen och ansåg att de är operationella samt att 

utrustningen är tydligt formulerad (se svar p6 och p7). De övriga två som inte höll med till fullo 

på antingen/och p6 och p7 har bland annat belyst problemen som kan tänkas uppstå för de 

institutioner som använder sig av schablonmetoden. En annan kritik har handlat om hur 

implementeringen bör utföras samt att kostnaden för att implementera modellen ifrågasatts.  

Majoriteten i sina remissvar ansåg att förslaget som getts är bättre än dem tidigare (se svar p2, p4 

och p5). Det var även en majoritet som tyckte att det var otydligt när en finansiell tillgång bör 

redovisas grundat på hela tillgångens löptid, dvs. steg 2 (se svar p8). 
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6. Analys 

 
Nedan följer ett avsnitt där remissvaren som behandlats i empiriavsnittet analyseras baserat på den valda  

teoretiska referensramen. Inledningsvis ges en sammanfattning av empiriavsnittet samt de övergripande 

teman som kunde utläsas. Därefter analyseras intressegrupper primärt utifrån regleringsteorierna och 

Intressentmodellen som avslutas med två avsnitt som tar upp IASB:s legitimitet och lobbyverksamheten. 

 

 

6.1 Intressenters åsikter 

Det som kan konstateras först och främst vad gäller intressenter är att fördelningen av 

deltagandet inte är jämnt distribuerat, utan att det finns en markant skillnad i vilken grad de olika 

kategorierna är representerade. Storbanker är i majoritet den grupp som i absoluta och relativa 

termer uttryckligen representeras mest utav deltagande intressentgrupper, med sjutton stycken 

(27%). Marginalen till den näst största representant gruppen, normgivare, är dock marginell, som 

representeras av sexton stycken deltagare (25,4%). Bankorganisationer är den tredje mest 

representerade intressentgruppen och motsvaras av tretton deltagande organisationer (20,6%). 

Sedan uppstår ett mer påtagligt gap och mellanrum i deltagandet, där revisorsorganisationer och 

försäkringsbranschen representeras av sex stycken organisationer vardera (9,5%). 

Branschorganisationer är minst representerade som motsvaras av fem stycken organisationer 

(8%). I detta påstående skall dock sägas att det uttryckligen, i den absoluta och relativa 

fördelningen, förhåller sig på detta sätt. Viktigt är dock att konstatera att vissa av 

intressentgrupperna fungerar som representanter för hela branscher, och därmed så kan 

intressenters åsikter indirekt vara representerade. På branschnivå borde det vara så att 

remissvaren företräds av och fungerar som ombud för de intressenter som är medlemmar i 

branschorganisationen. Exempelvis att Svenska Bankföreningen fungerar som en förlängd arm 

för olika banker i Sverige. Att ett sådant representantskap de facto återspeglar de remissvar som 

dessa organisationer lämnade, kan å andra sidan vara svårt att avgöra på ytan.  

För att IASB ska upplevas som att de tar hänsyn till intressenters åsikter på ett rättvist sätt, så kan 

man enligt den normativa grenen inom Intressentteorin, hävda att det på pappret kan tolkas som 

att vissa intressenter är mer representerade än andra, och att IASB därmed inte kan upplevas ta 

hänsyn till alla intressenter i lika grad. Med detta sagt, så finns det andra sätt att framföra sina 

åsikter på som nämnts i teoriavsnittet. Men tittar man specifikt på Comment letters så kan det 
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mycket väl uppfattas på så sätt, att IASB istället kan styras av maktintressen snarare än ett 

rättvist synsätt när det kommer till intressenternas deltagande. Vilket mer är i linje med den 

positiva grenen av Intressentteorin där makt styr och där hänsyn tas utifrån enstaka intressen på 

bekostnad av andras. 

 

Tittar man på landsnivå, så kan man konstatera att deltagandet är spritt över hela världen, dels i 

form av globala företag, men också bestående av internationella och europeiska organisationer. 

Från ett lands-makro-perspektiv går det således att argumentera för att intressenternas deltagande 

är brett och objektivt fördelat men också att länderna är välrepresenterat vad gäller omfattningen.  

 

När det kommer till intressenternas åsikter, snarare än deltagandet, så fördelade sig de 494 

inkomna remissvaren på följande sätt: 316 höll med, 34 höll med till viss del och 136 höll inte 

med i de påståenden som ställts. I procentuella termer motsvarar det 65%, 7% respektive 28%. 

Det innebär att sett till svaren, så har det varit en klar majoritet som varit positiv till det 

huvudsakliga innehållet i IASB:s Exposure draft. Med det sagt så är inte majoriteten fullständig, 

det finns således åsiktsskillnader att beakta. Av de nästan trettio procenten som inte höll med så 

framkommer olika tendenser och teman.  

Vi kan dels se ett tema som har att göra med kostnaden att implementera ECL-modellen att göra. 

I fem av de sex kategorierna av intressentgrupper så framförs åsikter som har att göra med en 

sådan införandekostnad, och att kostnaden för att implementera ECL-modellen är stor. Det var 

bara revisorsorganisations intressentgruppen som inte tog upp detta. Varför kostnaden ansågs 

kunna vara omfattande, ansågs dels ha att göra med kostnaden för att införa och anskaffa de 

system som krävs, till exempel IT-system, dels själva komplexiteten i modellen i sig, att den 

således behöver simplifieras för att hantera organisationers resurser mer effektivt. Men också att 

kostnaden blir större för de mindre finansiella institutionerna, eftersom de stora finansiella 

institutionerna i större grad arbetar med ett brett spektrum av finansiella instrument, vilket gör att 

sådana institutioner borde ha system för att beräkna framåtblickande kreditförlust avsättningar i 

större grad och på så sätt förenklar mer för dem än för andra institutioner, och att kostnaden och 

komplexiteten ansågs passa stora finansiella institutioner bättre.    
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Ett annat tema har att göra med metoder för kreditriskbedömning kopplat till IASBs förslag till 

att implementera ECL-modellen. Intressenter inom tre av de sex intressentgrupp kategorierna, 

försäkringsbranschen, storbanker och normgivare, nämnde specifikt att kreditriskbedömningen i 

ECL-modellen kommer leda till subjektiva bedömningar. Dels så kommer en högre grad av 

subjektiva bedömningar göras i ECL-modellen relativt den tidigare ICL-modellen, och att en 

framåtblickande modell resulterar i ökad subjektivitet vilket kan straffa sig vad gäller 

jämförbarhet mellan organisationer. Det nämns även att de subjektiva bedömningar som kan 

uppstå inte nödvändigtvis kommer att vara användbara för de som läser rapporterna. Vidare att 

begreppet “väsentlig ökning” av kreditrisken är något otydligt definierat och som lämnas till 

användarna att bedöma i stor grad, vilket kan leda till att den subjektiva bedömningen ökar, som 

någon av intressenterna var inne på.  

En annan kreditbedömnings problematik är den som fem av sex intressegrupper, 

försäkringsbranschen, storbanker, normgivare, branschorganisationer och bank organisationer, 

belyser. Som hänvisar till att kreditrisk systemen mellan olika användare kan skilja sig åt, där 

alla organisationer inte har samma system för att räkna ut framtida risker. Att beräkningarna 

mellan olika finansiella institutioner kommer se annorlunda ut. Här görs dels en distinktion 

mellan stora och mindre finansiella institutioner och dels mellan interna riskhanteringssystem 

och standardiserade sådana. Att stora finansiella institutioner kan förlita sig och dra nytta av 

deras interna riskhanteringssystem i kreditbedömningen, men att det finns svårigheter för mindre 

finansiella institutioner och/eller icke finansiella institutioner där det inte finns lika utvecklade 

system som är implementerade. Två av dessa fem intressegrupper fördjupar sig ännu mer i 

kreditriskbedömningen, storbanker och bankorganisationer, som hänvisar till två olika metoder 

att bedöma kreditrisk på; schablonmetoden och interna kreditbedömningsmetoden. Specifikt att 

det kan vara problematiskt för mindre användare att beräkna förväntade kreditförluster eftersom 

dessa tillämpar schablonmetoden (SA-metoden) där historisk data inte är lika utvecklat. Att de 

anser att det kan finnas svårigheter mellan banker på grund av de olika systemen. Att de mindre 

finansiella institutionerna, som vanligtvis använder sig av SA-metoden, gör att det blir svårare att 

inhämta information som är tillförlitlig för att utföra bra beräkningar. Motsatsvis, att för de 

banker som använder sig utav interna kreditbedömningsmetoden (IRB-metoden), så kommer  

beräkningar av förväntade kreditförluster vara praktiskt genomförbara. Utöver att det kan vara 

svårt att utföra beräkningar för mindre banker, nämns också av en av intressenterna, storbanker, 
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att det kan vara svårt även för försäkringsbolag att utföra beräkningar, som hanterar 

kreditförluster på ett annat sätt än vad banker gör.  

 

Ett tredje tema som utkristalliserade sig var den om den initiala prissättningen till verkligt värde, 

och att den initiala beräkningen av förväntade kreditförluster leder till dubbelräkning. I alla sex 

intressentgrupp kategorier hittades nämligen åsikts temat, att användare inte initialt ska behöva 

göra ytterligare avsättningar för förväntade kreditförluster som presenteras som förslag i ECL-

modellen. Detta eftersom att kreditrisken generellt sett redan är inkluderad i den initiala 

prissättningen och att den initiala prissättningen av det finansiella instrumentet på så sätt redan 

reflekterar den finansiella tillgångens värde. En ytterligare avsättning hävdar man därför leder till 

en inkorrekt värdering, när den initiala prissättningen redan är prissatt till marknadsmässiga 

villkor och uppgår till verkligt värde. Redovisar man även förväntade kreditförluster initialt så 

kan således en sådan redovisning leda till dubbelräkning, vilket kommer resultera i för höga 

avsättningar och att tillgångens värde undervärderas. Två av intressentgrupperna betonade 

uttryckligen att ett sådant tillvägagångssätt är motstridigt med IASBs konceptuella ramverk, att 

det är svårt att få medhåll för ett sådant angreppssätt när följdriktigheten brister i den föreslagna 

modellen, på grund av att modellen inte på ett lämpligt sätt speglar det finansiella instrumentets 

faktiska värde.  

6.1.1 Revisorsorganisationer 

Revisorsorganisationerna har sett till empirin haft till mestadels liknande åsikter i många av de 

viktigaste påståendena. I påstående 3, 6 var det 5 av 6 respondenter som svarade håller med, och 

i påstående 7 höll samtliga respondenter med. Det var förvisso endast en respondent som svarade 

positivt i första påståendet, däremot utgör bland annat påstående 3,6,7 kärninnehållet i förslaget. 

BDO var den enda av de 6 organisationer som sett till svaren inte varit positiv till förslaget. De 

övriga fem skulle kunna hävdas varit positiva. Modellen som föreslås i Exposure draft från 2013 

blev implementerad 2018 med stegen som föreslås i påstående 6 och 7.  

Det går inte att undvika eller utesluta byråernas storlek och möjliga makt påverkan. I kapitlet 

som berör Capture theory förklarades det att revisionsbyråerna i fallet med IFRS 6 (Cortese, 

Irvine & Kaidonis, 2010) hade kunder i den bransch som skulle regleras, men som även var 

aktiva i IASC:s styrelse. Det konstaterades av författarna att IASB hade blivit fångade. Dock har 
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revisorsorganisationerna inte avvikit från majoriteten av de övriga intressegrupper som gett 

remissvar och de är dessutom inte en majoritet vad gäller respondenter som deltagit i att ge 

Comment letters. Således skulle det kunna vara så att IASB endast har gjort ett försök till att utgå 

från allmänhetens intresse enligt Public interest theory genom att nå ut till majoritetens önskan 

vid implementeringen av ECL-modellen. Däremot, på grund av deras storlek och inflytande i 

världen, behöver inte respondentantalet spela någon större roll.  

Ett annat exempel förklarades av Walker (1987) där han hävdade att aktörer inom 

redovisningsprofessionen som reglerades hade fångat ASRB. Anledningen till detta var att 

normbildningsprocessen inte ansågs vara rättvis i form av att deltagandet och diskussionerna 

syftade till att främja revisorsintressen. Representationen och deltagandet av 

revisorsorganisationerna skulle kunna ifrågasättas eftersom att det var endast ett fåtal 

revisorsorganisationer där majoriteten ingår i big four. Det skulle kunna vara så att 

revisorsorganisationerna påverkat regelsättaren som styrt deltagandet till deras intressen då 

revisorsorganisationerna höll med i majoriteten av förslagen. Då skulle det kunna vara i linje 

med Walker (1987); att deltagandet urholkats och att redovisningsprofessionen fångat IASB. 

Något som styrker de facto att revisorsorganisationer kan ha fångat regelsättaren är att det var 

inga mindre revisionsbyråer som deltog i att ge Comment letters. Eftersom att själva ECL-

modellen implementerades 2018 och således fick revisorsorganisationerna som studerats igenom 

deras vilja. 

6.1.2 Försäkringsbranschen 

Försäkringsbranschen var den intressegrupp som sett till remissvaren varit mest negativ till 

förslaget. Den huvudsakliga anledningen till de negativa svaren har grundat sig i att en 

nedskrivning inte behöver göras för tillgångar som redan utgår från verkligt värde. Enligt 

respondenterna hade den tidigare ICL-modellen varit bättre att utgå ifrån med vissa förändringar. 

Det förklaras vidare av respondenterna att IASB:s konceptuella ramverk inte kommer att uppnås 

med följande förslag. I kapitel 4.5.1, förklaras de fundamentala egenskaperna vilka är relevans 

och korrekt återgivning. Inom korrekt återgivning förklaras att ett del kriterium är fri från fel. Av 

svaren skulle det kunna hävdas att en nedskrivning på en finansiell tillgång som redan enligt 

försäkringsbranschen är värderad rätt och där kreditrisken är inkluderad, skulle kunna ses som ett 
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fel. Detta eftersom att den värdering som gjorts och som sedan kommer att ingå i den finansiella 

rapporten kommer att ge en felaktig återgivning. 

 

Detta kan följaktligen resultera i att rapporten inte blir relevant för användaren då den bygger på 

icke användbar information för beslutsfattande. I ramverket belyses även förstärkande 

egenskaper inom redovisning bland annat jämförbarhet. Det förklaras av respondenterna att stora 

finansiella institutioner såsom storbanker torde inneha system för att beräkna framtida 

kreditförluster medan mindre inte kanske har, vilket kan hämma jämförbarheten; det kan även 

vara kostsamt för mindre institutioner att implementera likvärdiga system. Dessutom förklaras 

det att på grund av att modellen som föreslås bygger på framåtblickande information kommer 

subjektivitet bli ett faktum, vilket även det kan hämma jämförbarheten mellan 

organisationer. Eftersom att förslaget gick igenom skulle det kunna anses att 

försäkringsbranschens åsikter inte tagits till fullo i beaktning, vilket kan bero på att andra 

intressegrupper som varit mer representerade fångat regleringen. Dock är det inget som endast 

går att konstatera då IASB i sitt val att genomföra standarden möjligtvis utgått från majoriteten 

och därav skulle kunna påstås ha beaktat allmänhetens intresse enligt definitionen av Public 

interest theory i så stor utsträckning som möjligt. 

6.1.3 Storbanker 

Storbanker är den grupp som varit mest representerad i remissvaren, men även varit mest positiv 

till förslaget sett till remissvaren där det var hela 75,7% “håller med” svar. Det var dock inte en 

majoritet sett till svaren som höll med i första påståendet. En anledning var att det kommer 

förutom stora kostnader även uppstå subjektiva bedömningar i att bedöma när en “signifikant 

ökning” har inträffat vilket inte gynnar användaren. En annan anledning handlade om att 

kreditkvalitén redan är integrerad i priset på tillgången och att det således inte behöver redovisas 

mer kreditförluster.  

 

Det som var mest påtagligt i remissvaren var att endast storbanker identifierades. Således var det 

inga mindre banker som deltog i att ge Comment letters vilket bör analyseras eftersom att det 

finns skillnader mellan storbanker och mindre banker.  
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Endast en av storbankerna som sett till svaren inte var positiv belyste distinktionen mellan 

bankerna. Det förklarades av denne respondenten att storbanker vanligtvis använder sig av IRB 

metoden vilket gör att förslaget antogs vara praktiskt genomförbart, däremot förklaras det 

samtidigt att mindre enheter som använder sig av schablonmetoden kan tänkas ha större 

svårigheter på grund av att systemen inte är lika utvecklade; vilket försvårar processen i att 

utföra framtida makroekonomiska prognoser.  

Banker påverkas direkt av regleringen och kan således ha ett intresse i att vilja påverka 

regelsättande. Eftersom att förslaget gick igenom kan det ifrågasättas om storbanker fångat IASB 

med anledning att banker är en reglerad bransch som påverkas markant av standarden, men även 

att mindre banker inte representerades. Naturligtvis skulle mindre bankers åsikter ha  

representerats genom bankorganisationer eller kanske till och med genom storbanker, dock på 

grund av att ECL-modellen verkar vara enklare att applicera för större finansiella institutioner 

ger det starka indikationer på att det rör sig om att storbanker fångat IASB. 

I IFRS 6 konstaterade författarna Cortese, Irvine & Kaidonis (2010) att IASB varit fångade 

eftersom att standarden som gavs ut inte förbättrade redovisningen och inte ansågs vara i 

allmänhetens intresse. Det torde även finnas likheter mellan IFRS 6 och denna regleringen 

eftersom att det i den standarden fanns två metoder the successful efforts method och the full cost 

method där det förklarades i remissvaren att majoriteten höll med den förstnämnda eftersom att 

den var mer förmånlig för större företag, medan den andra är mer gynnsam för mindre företag. 

Det förklarades i slutsatserna att IASB inte således var objektiva och transparenta vilket är 

självuppsatta kriterier för att uppnå deras mål; nämligen allmänhetens intresse. Samma tendens 

som i IFRS 6 kan identifieras i normbildningsprocessen som analyseras eftersom att det av flera 

intressegrupper, även denna, belyses IRB kontra schablonmetoden. ECL-modellen, sett till 

remissvaren, antas av diverse skäl vara enklare att integrera för de som använder IRB metoden 

(storbanker) än de som använder schablonmetoden (mindre banker). Eftersom att modellen sedan 

implementerats 2018, skulle det kunna hävdas att IASB förbisett mindre bankers intressen och 

därmed inte sett till allmänhetens intresse.  

Om allmänhetens intresse definieras enligt Public interest theory skulle det kunna argumenteras 

att IASB inte heller beaktat det i ECL-modellen heller på grund av svårigheterna som förklaras i 

remissvaren vad gäller modellens implementering i form av kostnad men även interna 

riskhanteringssystem; i synnerhet för de mindre institutionerna. Dock är begreppet allmänhetens 
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intresse komplext och består av flera dimensioner. Detta eftersom att i teoretiska referensramen 

står det följande: “Syftet med reglering enligt Public interest theory är således att den ska vara 

fördelaktig för samhället som helhet och inte några särskildas intressen”. Detta skulle kunna 

uppnås även om mindre banker inte representerats då det kanske är ett bättre alternativ sett till 

samhället som helhet. Däremot står det även följande:“Regleraren ska vara neutral och 

representera samtliga intressen som finns i samhället”, vilket inte är lika självklart då 

försäkringsbranschens, mindre bankers och revisorsorganisationers åsikter inte beaktats genom 

egna Comment letters. Detta är något som kan styrka att IASB blivit fångade. Däremot kan dessa 

åsikter naturligtvis ha beaktats på andra sätt än deltagande genom Comment letters. 

 

Storbanker skulle även kunna förklaras utifrån Intressentteorins positiva inriktning. I ett fall som 

förklaras av Neu et al. (1998) fanns det stöd till att vissa intressegrupper kunde inneha mer makt 

än andra, genom att ha granskat företag inom miljökänsliga industrier. Det visade sig att när 

företag hamnar i en situation med motstridiga intressen kommer det vara de som är viktigaste för 

företagets fortlevnad som kommer beaktas eftersom att de är “viktigare”. 

 

Eftersom att storbanker är större i storlek och utgör en större del av ekonomin kan det vara så att 

på grund av standardens viktiga effekter, att IASB varit tvungna att prioritera de “viktiga” 

intressegupperna vilket skulle i detta fall kunna vara storbanker. 

Därav skulle det kunna vara så att IASB valt att utgå ifrån storbankers tycke på grund av att det 

är en direkt reglerad bransch. Representationen i sin helhet skulle kunna kritiseras på grund av att 

mindre banker inte varit med i remissvaren; eller att branschorganisationer och 

försäkringsbranschen varit mindre representerade sett till de övriga. Då spelar det ingen roll om 

en majoritet varit för standardförslaget eftersom att representationen inte möjligtvis speglar 

allmänhetens intresse; vilket är IASBs syfte vid standardsättning. 

6.1.4 Normgivare 

För normgivare finns det nyanser i svaren att beakta kopplat till tidigare förslag och modell. För 

det första kan konstateras att samtliga respondenter ansåg, sett till helheten, att förslaget var 

bättre än 2009 års förslag. Men med det sagt så innebär det inte de facto att alla höll med 2013 
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års förslag. Två grupper utkristalliserade sig, den ena respondent hälften höll med och den andra 

hälften höll inte med.  

Hälften av normgivarna angav i sina remissvar att de höll med IASBs förslag. Vad som förklarar 

instämmandet har att göra med att halva antalet av normgivarna bedömde att den föreslagna 

ECL-modellen kommer att åstadkomma en bättre ekonomisk koppling mellan finansiella 

tillgångars prissättning och kreditkvalitén av de finansiella tillgångarna. Att priset och 

kreditrisken för finansiella tillgångar enligt förslaget arbetar i bättre symbios med varandra så att 

de finansiella tillgångarna representeras på ett ekonomiskt bättre sätt. Till detta ska likväl belysas 

att flertalet av dessa ansåg att förslaget var en kompromiss, då modellen som publicerades i 2009 

års Exposure draft ansågs bättre återspegla en sådan ekonomisk koppling. Men med tanke på 

betydande implementerings utmaningar för den modellen så ansåg flertalet att den senast 

föreslagna modellen kan ses som en rimlig kompromiss mellan att återspegla den faktiska 

underliggande ekonomin i en utlåningstransaktion och syftet med att underlätta modellens 

operativa komplexitet. Ser man till detaljerna i modellen, så ansåg denna hälft således att 2009 

års förslag bättre återspeglade den ekonomiska länken mellan prissättningen och kreditkvalitén, 

men att den nuvarande modellen ändå är en förbättring jämfört med IAS 39 och ICL-modellen. 

Att sett i relation till ICL-modellen så ansåg denna hälft vara för förslaget, och sett i relation till 

2009 års förslag likaså, men att modellen endast ansågs som en godtagbar kompromiss sett till 

helheten. Här gäller det därför att vara uppmärksam och försiktig för att se dessa fina skillnader.  

 

Vad gäller den andra hälften av respondenterna, så höll de inte med förslaget och ansåg att 

modellen inte kommer att förbättra den ekonomiska länken mellan finansiella tillgångens värde 

och kreditkvalitén vid första redovisningstillfället. Att den föreslagna modellen inte kommer 

representera tillgångens värde eftersom den initiala prissättningen generellt sätt redan görs 

utefter marknadsmässiga villkor och värderas efter verkligt värde, där kreditrisken redan 

inkluderas i prissättningen. Många menar därför på att den föreslagna modellen kommer leda till 

en dubbelräkning när även de förväntade kreditförlusterna ska inkluderas i den initiala 

prissättningen. En annan kritik från denna hälft, var att den föreslagna modellen var mer 

anpassad efter stora finansiella institutioner snarare än för mindre finansiella institutioner. Att 

kostnaden för att implementera de system som krävs för att estimera förväntade kreditförluster 

kan slå hårdare mot mindre finansiella institutioner. Stora finansiella institutioner behöver inte ha 
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bättre ekonomi per se, men generellt kan man nog anse att stora finansiella institutioner 

genererar högre vinster, beaktat att de även sköter sina kostnader anständigtvis. En mindre lokal 

bank borde rimligtvis producera mindre vinster relativt en storbank osv. Vidare förklaras att 

komplexiteten i den föreslagna modellen till stor grad också leder till att den är anpassad för 

stora finansiella institutioner. Detta förklaras av att stora finansiella institutioner kan förlita sig 

på sina interna riskhanteringssystem som kan hjälpa dem avsevärt i beräkning av förväntade 

kreditförluster i enlighet med ECL-modellen. I mindre finansiella institutioner finns inte lika 

välutvecklade risksystem implementerat i organisationen. Avslutningsvis nämns också i 

allmänhet problem som har att göra med att identifiera när kreditrisken har försämrats, vilket gör 

att beräkningen av förväntade kreditförluster i den föreslagna modellen kan komma att leda till 

subjektiva bedömningar. Med det sagt så har IASB som mål och syfte (Marton et al. 2020) att ta 

fram och ge ut principbaserade redovisningsstandarder som tidigare nämnts i uppsatsen, där 

användare ska tillämpa sitt professionella omdöme för att utläsa innebörden av standarderna. 

Därav är sådana subjektiva bedömningar kanske något som IASB anser att användarna, genom 

sitt professionella omdöme, ska klara av att hantera. Att de i linje med sitt syfte, medvetet inte 

specificerar till fullo när kreditrisken ska anses vara försämrad, i lika hög grad som en 

regelbaserad redovisningsstandard hade gjort.  

 

Således är det viktigt att trots ett jakande och nekande från hälften av normgivare, konstatera 

relativiteten i sammanhanget för de angivna remissvaren. Inte bara mellan normgivare och deras 

remissvar utan också med hänsyn till tidigare förslag och modell. Att flera anser förslaget som en 

godtagbar kompromiss kan tolkas som att normgivare anser att modellen är en acceptabel 

lösning när man tar hänsyn till helheten, men att modellen är ofullständig i detalj. Att båda 

grupper anser att förslaget är bättre än 2009 års förslag visar vidare på att IASB tagit hänsyn till 

normgivarnas intressen relativt 2009 års utkast. Med det sagt så anser hälften att modellen inte är 

acceptabel och inte på ett bättre sätt representerar den ekonomiska länken mellan finansiella 

instrumentets värde och kreditkvalitén såväl som vad gäller kostnads och risksystem aspekter. Ur  

ett Intressentteori perspektiv kan det vara intressant att nämna det som Freeman & Reed (1983) 

skriver att intressenter definieras som en grupp eller enskild person som kan ha en bidragande 

faktor för att en organisation ska uppfylla de uppsatta målen, eller är påverkad av att 

organisationen uppnår det målet. När man således analyserar normgivare som en sammanslagen 
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grupp som representeras av olika normgivare, så inser man att det i en och samma 

intressentgrupp kan finnas skillnader i åsikter och inte bara mellan intressentgrupper. Detta kan 

till exempel bero på att normgivare har sitt ursprung från olika länder som kan avspeglas i de 

olika normgivarnas åsikter, då IFRS tillämpas internationellt och är ett harmoniserat regelverk, 

medan nationella normgivare är just nationella till sitt syfte. En harmoniserad reglering leder 

därför logiskt sätt till att intressenters åsikter också blir mer mångskiftande på alla plan och 

nivåer på så vis. Vilket kan försvåra den normativa delen av Intressentteorin (Deegan & 

Unerman, 2011) som fokuserar på det etiska perspektivet och att alla intressenter skall behandlas 

rättvist. En sådan harmoniserings kontext är snarare mer i linje med det positiva och deskriptiva 

(Deegan & Unerman, 2011) perspektivet av Intressentteorin som bland annat förklarar att 

organisationer inte kommer att kunna beakta alla intressenter lika av praktiska skäl men även att 

det i de flesta fallen inte ens är möjligt. För varje gång reglering harmoniseras ytterligare så 

adderar man nya intressenter, till exempel olika normgivare inom olika länder, vilket sannolikt 

leder till att mer avvägningar på så sätt måste göras. Vilket kan förklara varför remissvaren för 

normgivare ovan kan utkristallisera sig i två lika stora motsatta grupperingar. En sådan olikartad 

harmoniserings kontext kan även sägas försvåra syftet med regleringen när den väl har införts i 

enlighet med Public interest theory (Posner, 1974). Att regleringen ska vara fördelaktig för 

samhället som helhet och inte några särskildas intressen. Att balansen mellan de sociala 

fördelarna och de sociala kostnaderna för att implementera lagen i praktiken försvåras. En sådan 

försvårande omständighet kan mycket väl därför medföra till att IASB istället blir påverkade av 

andra specifika intressen i enlighet med Capture theory (Deegan & Unerman, 2011), där 

regleraren låter sig fångas av specifika intressenter framför normgivarnas. Att IASB påbörjar sin 

normbildningsprocess i syfte att skydda allmänhetens intressen, men sedan inser att ett sådant 

syfte i slutändan inte går att uppnå. Att det kan bero på det som Bailey et al. (2000); Buhr (2002) 

nämner i enlighet med den positiva grenen av Intressentteorin, att organisationer snarare kommer 

prioritera de intressenter som har ett stort makt inflytande över vitala resurser som 

organisationen behöver för sin fortlevnad. I detta kan sägas att normgivare i enlighet med 

Intressentteorin (Deegan & Unerman, 2011) endast kan ses som sekundära intressenter snarare 

än primära sådana. Sekundära intressenter har endast ett indirekt inflytande och anses inte ha 

något centralt inflytande för organisationens fortlevnad. Med det sagt så kan de ändå utgöra en 
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skada för en organisation med sin makt om deras intressen inte tillfredsställs. Detta kan medföra 

att IASB väljer att bortprioritera normgivare i större grad än andra intressentgrupper.  

6.1.5 Branschorganisation för redovisning 

Det var en majoritet som svarade “håller med” i remissvaren från branschorganisationer som 

studerats. Samtliga menade på att förslaget är bättre än de tidigare som utgivits av IASB. Dock 

var det ett fåtal motsättningar mot modellen så som att en framåtblickande modell kräver 

framtida makroprognoser vilket inte kan göras med säkerhet. Dessutom att initiala avsättningar 

kan resultera i en dubbelräkning eftersom att kredit kvaliteten är reflekterat i priset av finansiella 

tillgången. Branschorganisationer för redovisning torde sträva efter att informationen som 

tillhandahålls ska användas och förbättra underlaget för beslutsfattande som har nämnts i 

teorikapitlet. Med det sagt skulle det kunna anses att de positiva remissvaren som inkommit har 

grundat sig på att syftet med redovisning ska uppfyllas. Eftersom att samtliga svarat att de håller 

med till viss del på första påståendet och att det inte var en tydlig majoritet i påstående 3, 6 och 7 

skulle det kunna hävdas att förslaget kanske inte är helt perfekt utifrån ett 

redovisningsperspektiv, då de huvudsakliga påståendena vad gäller innehållet i modellen 

(stegen) inte varit positiva till fullo.  

Dock är det ändå en majoritet positiva remissvar (håller med) just på grund av att det ändå 

ansågs som en godtagbar kompromiss. I första anblick kan branschorganisationerna anses varit 

positiva till förslaget, men studeras de fundamentala påståendena i förslaget, det vill säga 1,3,6 

och 7, torde det inte vara lika självklart att modellen är något som skulle förbättra redovisningen 

för användarna på grund av att det inte var en tydlig majoritet av positiva svar. På grund av att 

modellen implementerats sedan 2018, skulle det kunna hävdas att IASB tagit hänsyn till 

branschorganisationerna eftersom att de i helhet varit positiva, däremot, har deras kritik mot 

stegen inte tagits till hänsyn. Det skulle kunna vara så att IASB på grund av att en majoritet hållit 

med så har det fått mynna ut i att standarden implementerats. IASB hävdar att standarderna som 

ges ut ska vara i allmänhetens intresse, att låta majoriteten av rösterna utgöra utfallet skulle 

kunna vara ett försök på det. Det skulle dock även kunna handla om att andra intressenter varit 

mer representerade och möjligtvis fångat IASB; vilket gjort att förslaget antogs. 
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6.1.6 Bankorganisationer 

Det var en majoritet “håller med” svar från bankorganisationerna sett till samtliga påståendena 

som ställts. Dock var det inte helt självklart att utläsa om de varit positiva till förslaget när de 

fundamentala påståendena studerades (1, 3, 6, 7). Det förekom invändningar såsom att 

avsättningar inte bör redovisas eftersom att finansiella instrument är prissatta till 

marknadsmässiga villkor och att det således inte uppstått en förlust. Att redovisa avsättningar 

torde enligt respondenterna strida mot det konceptuella ramverkets egenskaper, såsom korrekt 

återgivning och relevans eftersom att avsättningarna kommer resultera i att tillgången inte 

värderas rätt; vilket följaktligen missgynnar användarna av informationen. Dessutom förklaras 

det att finansiella informationen kommer försämras på grund av klippeffekten som kan uppstå, 

vilket inte heller kommer att spegla ekonomiska sambandet mellan kreditkvalitén och finansiella 

tillgången. Detta då det finns en risk att tillgången undervärderas när den övergår till steg 2 på 

grund av den markanta skillnaden mellan stegen. Vad gäller modellen i sig har det belysts att det 

kommer uppstå signifikanta kostnader. Det har således framlagts kritik mot modellen när det 

studeras i mikronivå dock utifrån ett makroperspektiv var remisssvaren från bankorganisationer  

i helhet relativt sett positiva.  

 

Det som anses intressant i studien är att bankorganisationer skulle kunna anses vilja representera 

samtliga bankers intressen, dock var det endast fåtal respondenter som belyste svårigheten som 

kan tänkas uppstå för de mindre bankerna att implementera modellen. Eftersom att banker 

använder sig av schablonmetoden kommer insamlingen av informationen i regel vara tuffare och 

inte alltid tillförlitlig, vilket skapar komplexitet i att utföra beräkningar. Det skulle således kunna 

ifrågasättas om bankorganisationer inte endast representerar storbankers åsikter eftersom att de 

sett till samtliga svaren varit positivt ställda till förslaget; vilket även storbanker varit. Eftersom 

att standarden gick igenom bör det undersökas om IASB ifrågasatt om dessa bankorganisationer 

faktiskt representerat samtliga bankåsikter stora som små, eftersom att sett till dess svar har 

endast en bankorganisation belyst mindre bankers svårighet vad gäller de olika riskmetoderna. 

  

Detta skulle kunna bero på att IASB blivit fångade av storbanker och att det är deras åsikt som 

prioriterats över andras. Det skulle kunna liknas med fallet som nämnts av Walker (1987), där 

redovisningsprofessionen enligt författaren fångade ASRB. Anledningen till det var att 
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normbildningsprocessen utformades på ett sätt där det inte var ett brett deltagande forum eller 

diskussioner, utan det var snarare vissa grupper som försökte främja revisorsintressen.  

De grupper som deltog i normbildningsprocessen i syfte att främja revisorsintressen,  

skulle kunna likställas med de bankorganisationer som behandlas i uppsatsen, där de istället 

försöker främja storbankers intressen. Anledningar till detta skulle kunna vara att storbanker 

utgör en väldigt stor del av bankverksamheten (mer än mindre banker) och att 

bankorganisationer därav kan prioritera deras intressen före mindre bankers. 

6.2 IASB - trovärdig och legitim organisation? 

Det förklaras i teoretiska referensramen att IASB är en privat organisation som inte kan tvinga på 

länder eller företag att tillämpa dess standarder. Det läggs således stor vikt i trovärdighet och 

legitimitet. Sett till hur remissvaren fördelats skulle IASB:s trovärdighet och legitimitet kunna 

ifrågasättas. Input legitimitet uppnås enligt Scharpf (1999) när standarder som ges ut återspeglar 

folkets vilja; vilket skulle tänkas vara i enlighet med IASB:s syfte med standardsättning vilka ska 

ges ut i allmänhetens intresse. Det förklaras vidare att då ska alla som påverkas av beslut, få ha 

möjlighet att påverka standardsättning. I remissvaren skulle IASB:s input legitimitet kunna 

ifrågasättas eftersom att representationen, som tidigare nämnt, inte är jämnt fördelad, samt att det 

identifierats att mindre banker, och mindre revisionsbyråer vilka är direkt reglerade av ECL-

modellen inte har fått sin åsikt hörd genom Comment letters. Det skulle kunna vara så att mindre 

banker har fått påverka normbildningen på andra sätt än Comment letters, dock på grund av att 

standarden implementerats sedan 2018, torde inte deras intressen ha beaktats just på grund av att 

modellen kräver utvecklade risksystem vilka mindre banker har svårare att införskaffa. På 

samma sätt var försäkringsbranschen sett till remissvaren emot förslaget men deras åsikter verkar 

inte ha beaktats. Throughout legitimitet (Dingwerth, 2008) är en annan dimension där det 

förklaras explicit att beslutsprocessen behöver uppfylla diverse krav. Företräde ska ges i 

förhandlingar baserat på opartiskhet där egenintresse ska bortses. Även utifrån denna dimension 

kan IASB kritiseras på grund av förfarandet där IASB valde att implementera modellen även fast  

det framgick i många remissvar att mindre banker skulle ha det svårare att nyttja modellen.  

Det skulle kunna vara en indikation på partiskhet. Dock vid motstridiga intressen skulle det 

kunna tänkas att det inte går att tillfredsställa alla, det behöver inte tyda på att IASB är partisk, 

utan snarare att det blir en avvägningsfråga.  
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Output legitimitet är en tredje dimension där legitimitet uppnås genom effekten av ett beslut. 

Utifrån ett output perspektiv skulle det kunna vara så att IASB uppnått legitimitet eftersom att 

det var som sagt majoriteten som höll med i beslutet, och det skulle dessutom kunna vara så att 

förslaget är bra för mindre banker även om de inte representerats direkt i Comment letters. 

Förslaget eliminerar problemet som fanns med den tidigare ICL-modellen som kritiserades efter 

finanskrisen då det redovisades för lite och för sent. Således skulle den nya modellen som 

föreslås vara effektivt för hela samhället på grund av det faktumet. Dock förklarar Richardson & 

Eberlein (2011) i sina slutsatser att IASB inte kan främja standarder med hänsyn till output, utan 

input och throughput legitimitet behövs för att kunna betraktas som en oberoende och legitim 

standardsättare. Det är svårt att kunna bedöma huruvida IASB agerat i allmänhetens intresse och 

uppnått en input legitimitet, eftersom att definitionen av allmänhetens intresse är komplex. Ses 

det utifrån Public interest theory förklaras det att allmänhetens intresse handlar om att beslut ska 

vara fördelaktig för samhället som helhet och inte några särskildas intressen. Den definitionen 

skulle naturligtvis kunna tänkas upprätthållas även om IASB sett till remissvaren inte inkluderat 

mindre banker, dock förklaras det vidare i teorin att regelsättaren, IASB, ska agera neutralt och 

representera samtliga intressen i samhället. Det är något som är svårare att ge ett direkt svar på 

om de gjort på grund av att alla inte representerats i remissvaren i samma utsträckning; samt att 

sett till storbankers remissvar skulle de kunna tänkas ha fångat IASB. IASB:s legitimitet skulle 

således kunna kritiseras sett till input och throughput dimensionerna inom legitimitet.  

6.3 IASB och normbildning: lobbying 

6.3.1 Revisorsorganisationer 

Eftersom att den föreslagna modellen från 2013 års Exposure draft senare också trädde i kraft i 

form av IFRS 9 och ECL-modellen, och att revisorsorganisationerna till större del har haft ett 

instämmande förhållningssätt sett till de remissvar som angetts i Comment letters och den 

föreslagna modellen, så kan man argumentera för att eventuell lobbying som ägt rum inom denna 

grupp vunnit kraft. Det var en majoritet på 64,5 % inom denna intressentgrupp som svarade att 

de höll med angående IASBs presenterade förslag. En sådan riktning går emot den tendens som 

Bamber & McMeekings (2016) skrev om i sin studie angående att revisionsföretag verkar ha haft 

betydligt mindre inflytande än andra intressenter i normbildningsprocessen vid utvecklingen av 
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IFRS 7. Att revisionsföretagens måttliga och större förslag bland annat avvisades i större 

utsträckning än vad man kunde förvänta sig. 

Vidare så består de deltagande revisorsorganisationerna av en relativt likartad grupp, 

representerade av stora globala revisorsföretag såsom KPMG, Ernst & Young, PWC och 

Mazars varav tre av dessa ingår i big-4. Man kan därför fråga sig om sådana revisorsföretag 

upptar en för stor andel av deltagarurvalet inom denna intressentgrupp. En fråga man kan ställa 

sig är varför deltagandet inte är mer brett och omfattande i denna intressentgrupp? Varför andra 

typer av revisorsorganisationer inte deltar, till exempel lokala revisorsföretag på nationell nivå? 

En sådan misrepresentation vad gäller deltagandet tillsammans med en jakande majoritet, kan 

mycket väl tolkas som att IASB tar hänsyn till en viss grupp framför andra och att dessa 

revisorsföretag har lyckats lobba till sig för mycket inflytande i normbildningsprocessen. Att big-

4 revisorföretagens inflytande är stort i normbildningsprocessen har tidigare konstaterats av 

Chiapello & Medjad (2009) där de fastslår att detta inflytande har ökat kontinuerligt med den 

ökande komplexiteten i standarder. Där de fastslår att big 4-revisorsföretagen är de största 

donatorerna till normbildningen, såväl som de främsta bidragsgivarna när det gäller expertis, och 

fungerar som ledande aktörer när det gäller att säkerställa att IASBs standarder tillämpas i 

praktiken. Att de företag som lobbar är större än de företag som inte lobbar är i linje med det som 

Larson (1997) konstaterar i sin studie. Författaren menar på att i de fall då större företag har den 

absolut största närvaron när det kommer till svarsdeltagande så kan det ge upphov till 

diskussioner kring om lobbyisterna kan anses spegla och ses som företrädare för företag generellt 

sätt i samhället.  

6.3.2 Försäkringsbranschen 

Eftersom att den föreslagna modellen från 2013 års Exposure draft senare också trädde i kraft i 

form av IFRS 9 och ECL-modellen, och att försäkringsbranschen sett till svaren varit mest 

negativ till förslaget, kan det hävdas att försäkringsbranschen inte är en intressentgrupp som 

prioriteras av IASB i normbildningsprocessen. Att det finns intressentgrupper som har lyckats till 

att lobba sina åsikter på bekostnad av de åsikter som framförts av försäkringsbranschen. Att vissa 

intressenter är mer inflytelserika än andra i normbildningsprocessen är något som till exempel 

Kwok & Sharp (2005) fann, där man i IASC-processen i utvecklingen av IAS 14 påträffade att 

förberedare var den mest inflytelserika intressentgruppen utav användare, förberedare, revisorer 
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och tillsynsmyndigheter. Således är det inget nytt fenomen att vissa intressentgrupper prioriteras 

på bekostnad av andra i normbildningsprocesser. Vilket tyder på att olika intressen vägs mot 

varandra i sådana processer där det kanske kan vara svårt att ta hänsyn till alla intressentgruppers 

intressen i lika grad. Att det blir en kompromiss där man väger fördelar mot nackdelar på en 

aggregerad nivå snarare och sedan utför en konsekvensanalys sett till sannolika effekter som 

föreslagna förslag för med sig.   

6.3.3 Storbanker  

Eftersom att den föreslagna modellen från 2013 års Exposure draft senare också trädde i kraft i 

form av IFRS 9 och ECL-modellen, och att storbanker är den grupp som varit mest representerad 

i remissvaren, men även mest positiv till förslaget sett till remissvaren där det var hela 75,7% 

“håller med” svar, så kan man argumentera för om denna intressegrupps åsikter beaktas i större 

grad av IASB i normbildningsprocessen, jämfört med till exempel försäkringsbranschen enligt 

ovan. Precis som i fallet med revisorsorganisationer, så kan man diskutera att storbanker inom 

intressentgruppen är överrepresenterade. Man kan fråga sig vart de mindre bankerna finns 

representerade? Detta kan anses stå i kontrast mot Giner & Arce (2012) studie som i sina resultat 

inte fann några bevis för signifikant inflytande från intressegrupper. Men å andra sidan stå i 

likhet med Larson (1997) studie där författaren konstaterar att endast cirka en fjärdedel av lobby 

företagen var mindre och ställer sig frågan om behoven hos mindre företag kan anses vara 

uppfyllda av IASC och tillräckliga, med tanke på deras begränsade svarsfrekvens i Comment 

letters i IASCs normbildningsprocess. Larson (1997) påpekar att frågan är viktig att ställa med 

tanke på slutsatserna att större företags behov ofta skiljer sig från behoven hos mindre företag. 

Forskaren fastslår alltså att lobbying av IASC huvudsakligen gjordes av mycket stora företag. 

Där 30% av världens 50 största företag hade lobbat IASC. Vidare att sjuttio procent av icke-

amerikanska lobbyföretag var en del av Forbes Foreign 500, och 23 av de 27 amerikanska lobby 

företagen var av jämförelsevis stor storlek. Men också att stora företag tillsammans tillhandahöll 

över 85% av alla Comment letters vad gäller företagens respondenter.  

 

När det kommer till direkt lobbying (Sutton, 1984) kan man således se att sådana mindre bank 

aktörer lyser med sin frånvaro vad gäller remissvar i Comment letters, medan det motsatta gäller 

för storbanker. Vad gäller direkt lobbying och specifikt Comment letters så kan vi därav 
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konstatera att överrepresentationen, dels i relation till andra intressentgrupper men också i 

relation till mindre banker, tillsammans med en instämmande majoritet “håller med” svar bland 

storbanker väcker misstankar om att storbanker är en intressentgrupp vars intressen verkar 

beaktas i större grad av IASB.  

 

Till detta skall tilläggas att aktörer kan lobba via andra lobbying metoder. Till exempel indirekt 

lobbying (Sutton, 1984) där lobbyister går via en tredje part. En sådan indirekt lobbying metod 

och tredje part skulle kunna vara de bankorganisationer som tas upp i empiri avsnittet. När man 

studerar bankorganisationernas remissvar så finns dock inga tydliga tecken på indirekt lobbying. 

Men med det sagt så finns det trots allt remissvar som berör mindre banker direkt och indirekt. 

HKAB nämnde till exempel att det kan finnas svårigheter emellan banker på grund av att banker 

tillämpar olika risksystem. Där denna bankorganisation specifikt belyste att mindre finansiella 

institutioner vanligtvis använder sig av schablonmetoden, vilket kommer göra det svårt att hämta 

information som är tillförlitlig för att utföra de beräkningar som krävs för att estimera förväntade 

kreditförluster i enlighet med ECL-modellen. Ett sådant uttalande tyder åtminstone explicit och 

direkt på att en sådan bankorganisation tar mindre banker i beaktande i sina remissvar. Indirekta 

uttalanden från bankorganisationer har också bland annat att göra med kostnaden för att 

implementera den föreslagna modellen som kan beräknas kosta en del och medföra signifikanta 

kostnader. Ett sådant uttalande skulle logiskt sätt kunna få större ekonomiska konsekvenser för 

mindre banker som inte har samma finansiella marginaler som stora finansiella institutioner.     

 

Fallet med IAS 39 (Alali & Cao 2010) belyser lobbyingsinfluens i IASB. Författarna menade i 

sin studie att banker hade krav på sig som inte passade deras affärsmodeller. Det resulterade i att 

banker från olika medlemsländer lyfte upp problemet. Efter mycket press valde IASB att göra en 

förändring av IAS 39. Det skulle även kunna vara ett liknande fall med ECL-modellen, att IASB 

fått påtryckningar vilket har resulterat i att de valde att låta förslaget gå igenom eftersom att 

storbanker har gett flest Comment letters, men är även en reglerad bransch vilket kan ge 

incitament till ökad lobbyverksamhet. 

 

Georgiou (2010) kom i sin studie fram till att ett stort antal företag, istället för att använda 

Comment letters, väljer att lobba genom indirekta medel, särskilt genom att vädja till 
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användarrepresentant organisationer, såsom IMA (Investment Management Association). 

Forskaren kom därför fram till slutsatsen att investment management företags deltagande i 

IASB:s normbildningsprocess inte var så lågt som föreslogs av antalet lämnade Comment letters 

av denna intressegrupp. Detta är inte något som kan bekräftas i vår studie. Även om det finns 

några uttalande enligt ovan som tyder på att bankorganisationer företräder mindre banker, så 

verkar inte någon indirekt lobbying ägt rum som på ett markant sätt påverkat IASB. Snarare 

bekräftas de mindre bankernas frånvaro i det stora hela.  

Vad en sådan uteblivelse grundar sig i kan ha att göra med orsaker till att inte delta i 

normbildningsprocessen att göra, som Burlaud & Colasse (2011) belyser i sin studie, där 

författarna fastslår att det att skriva kommentarer, exempelvis till ett så kallat Exposure draft, 

mobiliserar betydande resurser vad gäller teknisk kompetens och tid. Detta eftersom att 

internationella redovisningsstandarder är komplexa till sin natur, men också att det för många 

finns en språkbarriär då svaren måste skrivas på engelska. Författarna gör därför slutsatsen att 

det finns en illusion om att de olika intressenterna kan delta i utarbetandet av standarder, men där 

normbildningsprocessen i själva verket förbehåller sig till de parter som förfogar över stora 

ekonomiska och intellektuella resurser, som krävs för ett effektivt deltagande, och som därför 

inte kan sägas motsvara ett demokratiskt normbildningsförfarande. Detta synsätt bekräftas även 

av Pelger och Spieß (2017), att IASB inte säkerställer att alla relevanta grupper som berörs av 

IFRS har resurser och förmåga att bidra (Richardson & Eberlein 2011, Botzem 2014 citerade i 

Pelger och Spieß, 2017) eftersom förfarandet inte omfattar utbildningsinitiativ eller ekonomiskt 

eller icke-ekonomiskt stöd för de grupper vars röster inte är närvarande eller som är 

underrepresenterade i rådfrågningen. Vilket leder till att vissa grupper inte ingår och deltar i 

normbildningsprocessen enligt forskarna, till exempel arbetskrafts- eller 

konsumentorganisationer, eller andra som representerar det civila samhället. En sådan grupp 

skulle mycket väl kunna vara mindre banker som kanske inte har de resurserna som krävs för att 

delta på samma sätt som storbanker.  

6.3.4 Normgivare 

Eftersom att den föreslagna modellen från 2013 års Exposure draft senare också trädde i kraft i 

form av IFRS 9 och ECL-modellen, och att samtliga respondenter ansåg, sett till helheten, att 

förslaget var bättre än 2009 års förslag, visar det på att IASB tagit hänsyn till normgivarnas 
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intressen relativt 2009 års utkast. Detta skulle kunna bero på det som Jorissen, Lybaert, Orens, & 

Van Der Tas (2012) kom fram till att standardsättare var en av de intressentgrupper som 

fokuserar sitt deltagande mer i det tidigare stadiet i normbildningsprocessen (Discussion paper 

stadiet); att forskarna fann betydande skillnader när det gäller tidpunkten för deltagandet. Vad 

gäller 2013 års utkast och förslag så höll hälften av normgivarna med och angav i sina remissvar 

att de stödjer IASBs förslag. Dock ska tilläggas att flertalet i denna grupp ansåg att sett till 

detaljerna i modellen, så ansåg denna hälft att 2009 års förslag bättre återspeglade den 

ekonomiska länken mellan prissättningen och kreditkvalitén, men att den nuvarande modellen 

ändå är en förbättring jämfört med IAS 39 och ICL-modellen. Den andra hälften av 

respondenterna höll inte med om förslaget.  

Vad gäller lobbying så kan man se att det finns två lika omfattande grupperingar sett till 

respondenternas remissvar inom denna intressentgrupp, där ena hälften är för och den andra 

hälften är emot föreslagen modell. Att en och samma intressentgrupp har olika åsikter visar på att 

gruppen inte är entydiga i sina svar, vilket borde tyda på att den föreslagna modellen inte 

uppfyller allas intressen till fullo inom denna intressentgrupp. Med det sagt så såg den jakande 

hälften trots allt den föreslagna modellen som en kompromiss och att den inte i detalj uppfyllde 

dessa respondenters fullständiga krav. De entydiga svaren är således inte fullständigt åtskilda när 

man skrapar på ytan, och av den anledningen så känns det mer troligt att lobbying inte ägt rum, 

då båda grupperingar trots allt tagit upp brister med den föreslagna modellen och att den 

föreslagna modellen senare också trädde i kraft.  

6.3.5 Branschorganisationer för redovisning 

Eftersom att den föreslagna modellen från 2013 års Exposure draft senare också trädde i kraft i 

form av IFRS 9 och ECL-modellen, och att en majoritet av remissvaren för  

branschorganisationerna vad gäller alla påståenden, höll med IASBs förslag, så skulle man vid 

första anblicken kunna tro att IASB tagit hänsyn till denna intressentgrupp helt och hållet. I detta 

ska dock tilläggas att många respondenter anser att förslaget är en kompromiss, att det är ett 

bättre förslag än tidigare utkast, men att specifika delkomponenter i modellen ändå skulle kunna 

förbättras för att tillgodose användarnas behov på bästa tänkbara sätt. Därav skulle man kunna 

säga att denna intressentgrupps åsikter inte har beaktats oavkortat. Att lobbying påverkat IASB 

från denna intressentgrupp skulle kunna vara fallet i förhållande till det tidigare utkastet, men 
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inte till fullo vad gäller 2013 års Exposure draft och i den sedermera implementerade ECL-

modellen i IFRS 9. Anledningen till det skulle kunna vara det som Jorissen, Lybaert, Orens, & 

Van Der Tas (2012) nämner att när det gäller tidpunkten för deltagandet, så fann forskarna 

betydande skillnader. Där redovisningsprofessionen, standardsättare, användare och akademiker 

fokuserar sitt deltagande mer i det tidigare stadiet i normbildningsprocessen (Discussion paper 

stadiet). Förberedare å andra sidan fokuserar sitt deltagande mer i ett senare skede av 

normbildningsprocessen (Exposure draft stadiet). Det skulle således kunna vara så att 

branschorganisationer lagt mer krut på deltagandet i det tidigare stadiet i 

normbildningsprocessen (Discussion paper stadiet).  

6.3.6 Bankorganisationer  

Eftersom att den föreslagna modellen från 2013 års Exposure draft senare också trädde i kraft i 

form av IFRS 9 och ECL-modellen, och att det var en majoritet remissvar för alla påståenden 

som höll med IASBs förslag så skulle man vid en första anblick kunna tro att de flesta av denna 

intressentgrupps åsikter har tagits i beaktande av IASB i normbildningsprocessen. Med det sagt 

så var det flera av de som höll med förslagen i sin helhet som även uttryckte invändningar och 

kritik mot specifika förslag vad gäller den föreslagna modellen. 

Följaktligen har det framförts klander mot den föreslagna modellen på detaljnivå, medan det på 

en övergripande nivå kan tolkas som att intressentgruppen bankorganisationer i det stora hela 

ändå är instämmande sett till de angivna remissvaren. Att lobbying skulle kunna fått gensvar från 

IASB känns därför mindre troligt sett till att förslagen inte var helt utan invändningar trots en 

generellt positiv inställning. 
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7. Resultatdiskussion 

 

Nedan följer ett avslutande kapitel där de övergripande teman som erhållits från uppsatsens studie 

diskuteras. Därefter följer de slutsatser som kan konstateras sett till de problemformuleringar som 

uppställts i inledningskapitlet. Slutligen ges även förslag till framtida forskning. 

 

Reglering skall vara användbar för användarna när det kommer till beslutsfattande, men detta 

räcker inte. Föreslagna förslag och sedermera reglering måste kunna accepteras av olika 

intressentgrupper och användare, där fördelarna från förslagen och regleringen måste överstiga 

de kostnader som följer med förslagen och regleringen. Att fastställa sådana kostnader och 

fördelar kan vara problematiskt, där man måste kunna förutse konsekvenserna för att kunna 

optimera en reglering. Detta kan vara svårt att utreda till fullo innan förslagen och regleringen 

har verkställts i praktiken. Det kan i detta dels vara svårt att kvantifiera kostnaderna och 

fördelarna, men också att identifiera alla kostnader och fördelar som kommer med ett visst 

förslag och reglering. Därför blir det snarare en avvägning mellan olika konsekvenser: om en 

viss aspekt offras för en intressentgrupp så kan det få konsekvenser för en annan och vice versa. 

Analysen har visat på att det finns tecken på att storbanker fångat IASB på grund av anledningar 

så som att de varit mest positiva till förslaget sett till resterande respondenter. Vidare har de även 

varit den grupp som varit mest representerade och slutligen var det endast storbanker som 

representerades och inte mindre banker. Dock är det inte tillräckliga bevis för att konstatera att 

IASB blivit fångade, det skulle naturligtvis kunna vara faktumet men av den analysen som 

utförts finns det endast indikationer på att de fångat regelsättaren. Storbanker har som 

intressegrupp varit positiva till förslaget; något som även majoriteten av de övriga 

intressegrupperna har varit. Således avviker dem inte i sina remissvar. Analysen har även påvisat 

en brist i deltagande såsom att de revisionsbyråerna som deltagit i Comment letters är de som 

anses vara störst i världen. Mindre revisionsbyråer har således inte fått uttrycka sina åsikter vad 

gäller förslaget genom egna Comment letters. En viktig aspekt att belysa är dock att de mindre 

bankernas och de mindre revisionsbyråernas åsikter kan ha representerats genom de 

intressegrupper som deltagit, det är således inte nödvändigtvis så att deras intresse inte har 

tillfredställts. 
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Med det sagt har vi kommit fram till att det kan vara svårt att konstatera om IASB agerat i 

allmänhetens intresse enligt Public interest theory vad gäller regleringens innehåll, men 

uppsatsen har påvisat att IASB trots det, för att uppfattas som legitima, borde lägga större vikt på 

att öka deltagandet i normbildningsprocessen, framförallt i sådana offentliga dokument som 

Comment letters då det lätt kan upplevas att IASB som organisation annars är partiska och bara 

beaktar vissa intressentgrupper framför andra. Den slutliga regleringen kommer till syvende och 

sist alltid innebära avvägningar mellan olika intressen, men IASB borde åtminstone låta alla 

komma till tals. Av den senare anledningen har studien således visat att IASB, när det kommer 

till deltagandet i Comment letters, inte helt kan sägas verka i allmänhetens intresse. Speciellt inte 

eftersom IFRS Foundation i sina objectives, som även nämnts i uppsatsen, specifikt uttalar att det 

i allmänhetens intresse ingår att de ska ta hänsyn till en rad olika aktörer av olika storlek i olika 

ekonomiska kontexter, vilket de senare inte lever upp till när det kommer till deltagandet av 

sådana i normbildningsprocessen specifikt vad gäller Comment letters. I IASB:s basis for 

conclusion har de utfört en grundlig cost-benefit analys där de belyst de argument som inkommit 

i remissvaren. Av utläses har de bemött kritiken vad gäller implementeringskostnaden för 

modellen, IRB och Schablonmetoden, verkligt värde, och den oundvikliga subjektiviteten som 

medföljer av en framåtblickande modell. 

Vad gäller det genomgående temat rörande IRB kontra Schablonmetoden menade IASB i sin 

cost-benefit analys att det är något som ska regleras av Basel kommittén. Vidare så anser IASB i 

sin cost-benefit avvägning att den ofrånkomliga subjektiviteten som kommer av en 

framåtblickande modell kommer att dämpas med hjälp av upplysningskraven enligt IFRS 7. 

Detta genom att användare i finansiella rapporter på ett ingående sätt kan sätta sig in i 

förberedares specifika och grundläggande tankegång i sina beräkningar av förväntade 

kreditförluster; där upplysning enligt IASB ses som en betydande medverkande kraft till den 

totala fördelen av ECL-modellen. Verkligt värde enligt IASB i sin cost-benefit analys tar inte 

upp kreditrisken utan återspeglar förändringar i andra risker vilket inte torde ge användbar 

information för en nedskrivning. I de Comment letters som utläses var det många som belyste 

implementeringskostnader i ECL-modellen, i synnerhet för mindre institutioner. IASB föreslår 

en lösning där de istället får utgå från historisk data för att minimera kostnaden. Med det sagt 

menar IASB att kostnaden kommer att bli oundviklig för att lösa det tidigare konstaterade 

problemet med ICL-modellen “för lite och för sent”. De anser dock att förslaget uppnår en rimlig 
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balans mellan att ge ut en komplex modell, men där implementeringskostnader är relativt 

rimliga. Man kan därför ifrågasätta huruvida reglering av redovisning kan vara helt objektiv. För 

när det gäller att ta hänsyn till olika intressentgruppers intressen, ibland även motstridiga sådana, 

så innebär det att vara rationell eller/och försiktig inte de facto att detta är liktydigt med att IASB 

ger ut fullständigt uttömmande reglering utifrån alla intressenters perspektiv, utan det handlar 

snarare om att göra kompromisser och att normbildningsprocessen därmed kan sägas vara en 

politisk process snarare än en heltäckande sådan.  

7.1 Resultat 

 

● Har IASB gjort en lämplig avvägning mellan de olika intressenterna vid framtagandet av 

nedskrivningsmodellen i IFRS 9? 

 

Huruvida IASB har gjort en lämplig avvägning mellan de olika intressenterna beror på vilken 

intressent man frågar. Intressenter är en heterogen grupp och vad en särskild intressent ser som 

ett optimalt förslag innebär inte per automatik och i verkligheten att alla andra intressenter har 

samma syn. Med andra ord så står det i betraktarens öga att avgöra om en lämplig avvägning har 

realiserats. Speciellt eftersom uppsatsen visat att alla intressenter inte är enhälligt överens om 

alla aspekter i IASBs föreslagna förslag. Det är alltså inte en antingen eller fråga utan frågan 

innehåller nyanser. Sådana fina skillnader påvisades också i uppsatsen där olika invändnings 

teman utkristalliserades sig i analysen av intressenternas kommentarer. IASB har gjort en 

grundlig cost-benefit analys i sin basis for conclusion där de tagit upp de teman som kritiserats 

av respondenterna och hanterat dem på ett adekvat sätt. Det skulle kunna styrka att de gjort en 

lämplig avvägning eftersom att kritiken mot modellen till viss mån eliminerades. Ur det 

hänseendet går det att hävda att IASB de facto har utfört en kompetent och kvalificerad 

avvägning.  

 

Till detta ska dock tilläggas att när det kommer till deltagandet som avvägningen bygger på så 

kan uppslutningen anses bristfällig. Man kan därför argumentera för om avvägningen hade 

kunnat påverkats på ett annat sätt om fler deltagit, eller om IASB anses kunna besitta en sådan 

expertis att de ändå klarar av att få med alla relevanta aspekter. Om man bortser från expertisen 

och istället ser till allmänhetens intresse så skulle det kunna påstås att en bredare och mer 
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representativ medverkan är att föredra. Annars kan det upplevas att IASB inte tar hänsyn till 

helheten även om organisationen i praktiken trots det skulle ha kompetensen till att göra en 

lämplig avvägning och åstadkomma ett likvärdigt utfall. Då spelar det ingen roll om majoriteten 

som i det fallet, varit positiva till förslaget eftersom att representationen inte nödvändigtvis 

behöver vara tillförlitlig och korrekt återgivande av allmänhetens intresse. 

Man kan därför argumentera för att det bristande deltagandet leder till att avvägningen tappar 

något i trovärdighet och auktoritet från ett utifrån-in perspektiv. Resultatet har således varit i 

linje med Jorissen et al. (2014) där det konstaterades att det var brist på deltagande under 

normbildningsprocessen för den tidigare regeln nämligen IAS 39.   

 

● Finns det omständigheter som tyder på att IASB har blivit “fångade” och tagit hänsyn till 

en intressents åsikter i större utsträckning?  

 

Det har i uppsatsen påvisats att det kan ha funnits tecken på att IASB blivit fångade av 

storbankerna som deltagit i remissvaren. Anledningen har varit att det endast varit storbanker och 

inte mindre banker som representerats; vilka torde ha olika intressen. Storbanker har varit den 

grupp som varit mest positiv till förslaget och modellen verkar vara enklast att implementera för 

dem. Dock är det svårt att konstatera att IASB blivit fångade just på grund av att storbanker inte 

avvikit från alla intressegrupper som studerats eftersom att sett till helheten var det 65% som 

svarade “håller med”. Förslaget har således inte nödvändigtvis drivits igenom på grund av 

storbankerna. Faktumet att mindre institutioner kan ha det svårare att implementera modellen 

behöver inte vara ett argument till att storbanker har fångat IASB. Det skulle kunna bero på 

andra skäl såsom att kostnader slår hårdare på mindre institutioner och det är inget som IASB 

kan tänkas motverka till fullo. Förvisso har IASB gjort en ansträngning och infört 

kostnadslättnader avsedda i synnerhet för mindre institutioner.  

 

Det har även funnits tecken på att revisionsbyårer kan ha fångat IASB på grund av att endast de 

globala revisionsbyråerna har deltagit i att ge Comment letters och inte några mindre 

revisionsbyråer. Dessutom har revisionsbyråerna i mångt och mycket gett samma remissvar i de 

fundamentala påståendena vad gäller modellen. Vidare går det inte att bortse ifrån 

revisionsbyråernas makt i att påverka normbildningsprocessen som nämnt av Chiapello & 
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Medjad (2009). Båda intressegrupperna har en gemensam nämnare där de mindre bankerna och 

revisionsbyråerna inte deltagit i normbildningsprocessen genom att utge egna Comment letters. 

På grund av att de intressegrupperna inte avvikit från majoriteten i deras remissvar blir det svårt 

att med studien som utförts att konstatera att IASB blivit fångade. Dessutom har 

intressegrupperna endast visat på omständigheter att de kan ha fångat IASB, och med det sagt 

inga faktiska bevis på att IASB blivit fångade. Det skulle kunna vara i linje med Köningsgrubers 

(2014) slutsats där han förklarar att standardsättare kan bli fångade under en 

normbildningsprocess på grund av ökade påtryckningar. Däremot skulle det även kunna vara i 

linje med Ginsoars (2014) slutsats där regelsättare inte behöver ha blivit fångade utan snarare 

kan ha agerat i allmänhetens intresse. 

7.2 Förslag till framtida forskning 

 

Vår studie har kommit fram till att deltagandet kan tänkas ha brustit i IASB:s 

normbildningsprocess och att ett sådant brist på deltagande kan leda till att IASB upplevs som att 

de inte tar hänsyn till allmänhetens intresse vad gäller medverkan. Detta är något som annan 

forskning tidigare också konstaterat och dessutom analyserat vad en sådan frånvaro kan bero på. 

Med det sagt så skulle det vara intressant att istället studera och undersöka olika förslag till 

lösningar på det bristande deltagandet. Specifikt vad som ska göras för att komma till rätta med 

medverkande problematiken. Om det beror på kostnader - hur ska ett sådant finansieringsstöd 

utformas? Ska EU till exempel ge bidrag till de intressenter som deltar så att de motiveras att 

avsätta de resurser som krävs för att grundligt besvara IASBs olika regleringsförslag? Om det är 

språkbarriärer det beror på och att förslagen är på engelska men också att förslagen är komplexa 

att sätta sig in i - hur ska IASB agera för att minska sådana språkbarriärer såväl som reducera 

komplexiteten? Ska till exempel IASB tillhandahålla språköversättningar och tolkningshjälp eller 

till förslagen bifoga pedagogiska rapporter som stöd i förståelsen? Om det istället beror på 

tidsbrist - vilka tidsramar anser intressenterna förbättrar deltagandet? Det är avsevärd skillnad 

om intressenter får tre veckor på sig kontra tre månader eller tre kvartal till exempel. I detta 

skulle man kunna intervjua intressenterna men också till exempel EU representanter för att se 

vad en sådan internationell tredje part skulle kunna bistå med, då IFRS är ett harmoniserat 

regelverk inte minst på EU-nivå.  
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Slutsatsen har påvisat att deltagandet har brustit både i normbildningsprocessen för IAS 39 men 

även för IFRS 9. Således kan det vara av vikt att studera varför båda standarderna som berör 

finansiella instrument har brustit i deltagande under normbildningsprocesserna.  
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