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SAMMANFATTNING 

 
Examensarbete i företagsekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet 
Externredovisning, Kandidatuppsats, HT 2003 
 
Författare: Klara Kadesjö och Marie Frölund  
Handledare: Kristina M. Johansson och Anna-Karin Pettersson 
 
Titel: Redovisning av befarade kreditförluster- en studie av svenska bankers hantering 
av gruppvis reservering 
 
Bakgrund och problem: I början av 1990-talet drabbades Sverige av en bankkris och på 
grund av gällande regler för kreditförlustreservering förlängdes krisen. Den här situationen 
visade att det fanns behov av nya regler för reservering av kreditförluster. Det resulterade i 
nya regler och möjligheten att göra avsättningar till gruppvisa reserver och på så sätt fånga 
upp befarade kreditförluster på ett tidigare stadium. På grund av de stora 
tolkningsmöjligheterna i Finansinspektionens föreskrifter tillämpar bankerna reglerna på olika 
sätt, vilket påverkar jämförbarheten mellan bankerna.     
 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka och beskriva hur bankerna redovisar en befarad 
kreditförlust. Vidare är syftet att identifiera skillnader och likheter bland de olika bankerna 
angående när och hur en avsättning till gruppvis reserv utförs. Vi vill även ta reda på om det 
finns utrymme för earnings management.  
 
Avgränsningar: Studien omfattar enbart de banker vi har haft intervjuer med. Vi undersöker 
därmed inte reglernas effekter på andra finansiella verksamheter än banker. 
 
Metod: Vi har utfört en kvalitativ studie som baseras på fyra storbanker i Göteborg. Det 
empiriska materialet har hämtats genom intervjuer som har föregåtts av teoretiska studier.   
 
Resultat och slutsatser: Bankernas totala reserver för kreditförluster har inte ökat i och med 
införandet av Finansinspektionens föreskrifter. Det förekommer stora skillnader i tolkningen 
av föreskrifterna vilket försämrar jämförbarheten mellan bankerna. Fastställandet av den 
gruppvisa reserven baseras i de flesta av bankerna på erfarenhet istället för på fastställda 
modeller vilket lämnar utrymme för egna bedömningar eventuellt också earnings 
management.  
 
Förslag till vidare forskning: Ett förslag till fortsatta forskning är att göra en följdstudie av 
de intervjuade bankerna när de kommande kapitaltäckningsreglerna, Basel II, införs och 
undersöka vilka effekter de får.  
 
Ytterligare förslag till forskning är att följa Handelsbankens redovisning av kreditförluster om 
de skulle bli tvingade att införa gruppvis reservering för individuellt värderade lånefordringar. 
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1. INLEDNING 

I det inledande kapitlet behandlas bakgrunden till införandet av nya 
redovisningsregler för banker. Ur den här diskussionen har vi definierat vår 
problemformulering och syftet med studien. Kapitlet avslutas med avgränsningar 
och uppsatsens fortsatta disposition. 

 
1.1  BAKGRUND 

 
Sverige drabbades under början av 1990-talet av en bankkris, vilket följdes av en djup 
ekonomisk kris som i sin tur påverkade hela samhället. I början av 1980-talet och fram till 
1989 var det högkonjunktur i Sverige. Skattesystemets utformning byggde på förmånliga 
skattesatser vid lånefinansierade inköp. Det medförde att fler människor tog upp lån vilket 
innebar att kreditefterfrågan och investeringarna ökade. Hösten 1985 avreglerades 
kreditmarknaden och på grund av den stora efterfrågan på krediter ökade bankerna sin 
utlåning dramatiskt.1 Hela situationen medförde hög inflation. När konjunkturen började 
sjunka i början av 1990-talet och likaså inflationen, tillsammans med ryktet att Sverige skulle 
bli tvunget att devalvera valutan, fördjupades krisen. Räntan steg mycket kraftigt och 
efterfrågan minskade starkt, framförallt på fastigheter. Det medförde, tillsammans med andra 
faktorer, att marknadspriserna på just fastigheter minskade.  Privatpersoner och företag som 
hade hög skuldsättningsgrad hamnade i stora betalningssvårigheter. Det var i synnerhet 
ränteökningen på fastigheter som orsakade den svåra bankkrisen.  
 
Det var finansbolagen som drabbades först av krisen då dessa hade lämnat den största 
kreditandelen till fastighetsköpen. Då konjunkturen började svikta ökade risken i de här 
företagen markant. När finansbolaget Nyckeln i september 1990 fick betalningsproblem och 
sade upp förfallande lån och inga nya krediter fanns att tillgå, startade problematiken.2 Efter 
det följde flera finansbolag samma öde som Nyckeln. Flera författare anser att den här 
händelsen var begynnelsen för bankkrisen i Sverige3. 
 
Då fastighetspriserna, under högkonjunkturen, ökade i värde kunde de användas som säkerhet 
i banken för ytterligare lån. Då fastighetsköpen till största delen finansierades med lånade 
pengar var det bankerna som tog den största risken i affärerna och också den största smällen 
vid krisen. Till slut vände fastighetspriserna neråt. På grund av lågkonjunkturen och den 
ökade realräntan var de övervärderade fastigheterna inte tillräckliga som säkerhet för 
bankerna och det orsakade betydliga kreditförluster. Inför bankernas årsredovisning 1990 
började Finansinspektionen definiera kraven för reserveringar för kreditförluster. De skärpta 
reglerna för behandling av kreditförluster kan ha skyndat på krisen4. 
 
Bankerna står för mycket av stabiliteten i ekonomin och då det uppstår en kris i den sektorn 
påverkar det hela samhället. Bankerna har därför vissa krav som de måste uppfylla, för att 
säkerställa den finansiella stabiliteten, i form av kapitaltäckning. Det betyder att de har ett 
krav på hur mycket kapital som skall täcka risker i bankverksamheten det vill säga för att 
                                                 
1 Statens offentliga utredningar [SOU] 1998:160 
2 Ibid. 
3 Urwitz, G., 1998, “Erfarenheter från en bankkris”, Ekonomisk debatt, Nr. 1, s. 55-68; Lybeck, J. A., 1994, 
Facit av finanskrisen, SNS förlag, Stockholm; Ingves, S. & Lind, G., 1998, ”Om att hantera en bankkris”, 
Ekonomisk debatt, Nr. 1, s. 41-54 
4 Urwitz, G., 1998, “Erfarenheter från en bankkris”, Ekonomisk debatt, Nr. 1, s. 55-68 
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skydda insättare och det finansiella systemet mot instabilitet. På grund av för stor utlåning 
kunde bankerna inte leva upp till de lagstadgade kraven på kapitaltäckning enligt 
Baselkommitténs Capital Accord från 1988. Det fanns ingen kapitalbas i bankerna som kunde 
stå som en säkring mot ej förväntade förluster. Finanskrisen ledde till att 60 000 företag 
försattes i konkurs, statsskulden uppgick till häpnadsväckande 1 000 miljarder kronor och 
400 000 personer blev långtidsarbetslösa.5 
 
1.2  PROBLEMBAKGRUND 

 
Världen och samhället förändras i snabb takt och det skapar nya behov och syn- och 
arbetssätt. Den globala konkurrensens allt tuffare villkor påverkar allt och alla och världen 
krymper och bildar en enda marknad. Det här ställer därmed nya krav på bankverksamheten.6  
 
Det ställer också krav på att redovisningen förändras i samma takt för att redovisningens 
intressenter skall bli nöjda. De senaste årtiondena har vi sett en förändring i till vem 
redovisningen riktar sig emot. Innan har borgenärsintresset varit det stora intresset för att nu 
övergå till aktieägarna. Och redovisningen anpassas därefter till deras krav och önskemål.7 
 
I traditionell redovisning i Sverige har kreditförluster beaktats först när de har kunnat härledas 
till individuella låntagare. Det betyder att en individuell värdering har skett. Om det har 
uppstått en försämring görs en reservering i bankens resultaträkning på den krediten. Det 
innebär att det vid varje bokslut görs en värdering av krediten. Om en förlust kan konstateras 
eller kan bedömas trolig och om panten inte kan täcka förlusten ska fordringen skrivas ner och 
minska årets resultat.8 Det här synsättet leder till en fördröjning i tiden av när kreditförlusten 
påverkar och visar sig i bankens redovisning. På grund av då gällande regler kring befarade 
kreditförluster visades inte förluster i samband med de externa händelser som orsakade dem9. 
Det här resonemanget stämmer inte överens med matchningsprincipen, då intäkter och 
kostnader ska hänföras till den period de uppkommer. Redovisningen stämmer inte heller 
överens med ”god redovisningssed” eftersom den kan se ut att vara bättre än vad den 
egentligen är10. 
 
Det här har bidragit till att Baselkommittén arbetat fram nya rekommendationer för att komma 
till rätta med problemet att visa en rättvis bild av redovisningen. De nya rekommendationerna 
kom ut i juni 1999 och heter ”Sound Practices for Loan Accounting and Disclosure”11. 
Finansinspektionen kom med nya regler om lånevärdering och tilläggsupplysningar till följd 
av det här och har i sina rekommendationer även inkluderat relevanta delar från IAS 39, 
Financial Instruments: Recognition and Measurement (IAS 39)12. De nya 
rekommendationerna frångår delvis tidigare värderingssätt som innebar individuell värdering 
för att också använda sig av gruppvis reservering för befarade kreditförluster. Det betyder att 
                                                 
5 Lönnerblad, M., 2001, ”Bankerna ställs inför nya kapitaltäckningskrav”, Bankrättsföreningen, tillgänglig på 
www.bankrattsforeningen.se , 15 november, 2003 
6 Sandell, N., 2001, Redovisning i skuggan av en bankkris, Institutionen för datavetenskap, Linköping 
7 Smith, D., 2000, Redovisningens språk, Studentlitteratur, Lund 
8 Finansinspektionens hemsida, tillgänglig på www.fi.se, 15 november, 2003 
9Wallander, J., 1994, ”Bankkrisen-omfattning. Orsaker. Lärdomar.”, ur bankkrisen, Finansdepartementet, 
Stockholm 
10 Smith, D., 2000, Redovisningens språk, Studentlitteratur, Lund 
11 Baselkommittén, 1999, ”Sound Practices for Loan Accounting and Disclosure”, tillgänglig på www.bis.org , 
15 november, 2003 
12IASB 2002, IAS 39 “Recognition and Measurement”, tillgänglig på www.iasb.org.uk, 15 november 2003 
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banken på ett tidigare stadium skall kunna fånga upp försämringar i kreditkvaliteten i delar av 
låneportföljen och koppla dessa till en förhöjd sannolikhet av förlust. De nya reglerna leder 
till att eventuella kreditförluster visar sig tidigare i redovisningen och på sätt visar en mer 
rättvis bild av verksamheten.  
 
Det råder dock en viss osäkerhet gällande Finansinspektionens nya regler om reservering för 
befarad kreditförlust. Det är främst vad som menas med ”inträffad kreditförlust”13 som inte 
har en uppenbar definition. Även i förarbetena, IAS 39 och Baselkommitténs dokument, finns 
ett dubbelt budskap. Det första synsättet utgår från ett mer ekonomiskt begrepp och anser att 
en kreditförlust uppstår då kreditkvaliteten har försämrats i en grupp av lån från hur kvaliteten 
var när lånen lämnades. Det andra synsättet är snävare och innebär att en förlust uppstår då 
den är ”inträffad men ej rapporterad”. Det betyder att då det finns en befarad förlust på 
individuell nivå, kan banken på grund av begränsade administrativa rutiner och asymmetrisk 
information, inte identifiera den som osäker på balansdagen.14 Möjligheten att tolka reglerna 
på två lika sätt kan leda till att jämförbarheten mellan bankers externa redovisning försämras. 
 
Den resultatpåverkande periodiseringsposten ”Reserv för befarade kreditförluster” kan av 
bankerna användas för att skjuta årets resultat åt önskvärt håll och därmed visa en stabil 
vinstutveckling. Det finns alltså möjligheter för bankerna att nyttja subjektiva bedömningar 
för att inför börsanalytiker visa upp en mer stabil utveckling. Det betyder att Earnings 
Management15 kan utnyttjas av beslutsfattare inom bankens kreditverksamhet. 
 
1.3  PROBLEMFORMULERING 

 
Från ovanstående resonemang har vi kommit fram till följande problemformulering för vår 
studie. 
 

Huvudfråga 
 

• Hur redovisas en befarad kreditförlust efter införandet av gruppvis reservering för 
individuellt värderade lånefordringar?  

 
Delfrågor 
 

• Förekommer olika synsätt vid redovisning av gruppvis reservering och vilken 
påverkan kan det ha på jämförbarheten mellan bankerna? 

• Finns det utrymme för earnings management? 
 
1.4  SYFTE 

 
Syftet med uppsatsen är att undersöka och beskriva hur de i uppsatsen undersökta bankerna 
redovisar en befarad kreditförlust. Vidare är syftet att identifiera skillnader och likheter 
mellan de olika bankerna angående när och hur en avsättning till gruppvis reserv utförs. Vi 
vill även ta reda på om det finns utrymme för earnings management.  
                                                 
13 FFFS 2002:22 4 kap. 
14 Finansinspektionen, 2002, Låneklassificering och lånevärdering- en diskussionspromemoria, tillgänglig på 
www.fi.se, 15 november, 2003 
15 För definition av Earnings Management se avsnitt 3.7 
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1.5  AVGRÄNSNINGAR 

 
Vi har avgränsat oss ifrån att undersöka hur en befarad kreditförlust hanteras i alla banker i 
Sverige. Vi väljer att enbart studera de banker vi har haft intervjuer med. Vi begränsar också 
arbetet till att bara behandla hur banker redovisar en befarad kreditförlust och därmed inte 
andra infallsvinklar på begreppet kreditförlust. 
 
1.6  UPPSATSENS DISPOSITION 

 
Kapitel 1 Inledning 
I det inledande kapitlet presenteras ämnet och problemområdet diskuteras. Den här 
diskussionen har resulterat i en problemformulering och syftesbeskrivning. 
 
Kapitel 2 Metod 
I kapitlet redogörs och argumenteras för valda tillvägagångssätt för att erhålla svar på 
frågeställningarna i problemformuleringen. Syftet med uppsatsens metodavsnitt är att klargöra 
studiens intention, undersökningens praktiska tillvägagångssätt samt vilken kvalitet och 
trovärdighet studien har utifrån vald metod.  
 
Kapitel 3 Referensram 
I kapitlet sker en redogörelse av relevant teori. Avsnittet framställer bankernas 
kreditförlustredovisning och varför det fanns behov av nya regleringar. Det beskriver även 
aktuella regler och hur de har påverkat redovisningen. 
 
Kapitel 4 Empiri 
Inledningsvis i det här kapitlet presenteras en kort introduktion av de banker vi intervjuat och 
därefter följer en redovisning av intervjuerna. 
 
Kapitel 5 Analys 
I kapitlet analyseras de resultat som framkommit under studien. Svaren från den empiriska 
studien jämförs utifrån referensramen.  
 
Kapitel 6 Slutsats 
Uppsatsens avslutande kapitel knyter an till det inledande kapitlet. Avsikten är att besvara och 
diskutera resultatet utifrån studiens problemformulering och syfte. Avslutningsvis lämnas 
förslag till fortsatta studier i ämnet utifrån tankar och idéer som vuxit fram under arbetets 
gång.
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2. METOD 

 I kapitlet redogörs för det tillvägagångssätt vi valt för att erhålla svar på studiens 
problemformulering. Syftet med uppsatsens metodavsnitt är att klargöra studiens 
intention, undersökningens praktiska tillvägagångssätt samt vilken kvalitet och 
trovärdighet studien har utifrån vald metod.  

 
2.1  TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2-1  Schematisk bild över tillvägagångssättet vid utformningen av det här arbetet. 

 
2.2  METODVAL 

 
Val av undersökningsmetod är avgörande för att besvara problemformuleringen och komma 
fram till uppsatsens syfte. Problemformuleringen utgör följaktligen en bas för vilken metod 
som appliceras för att samla in och bearbeta informationen. 
 
2.2.1 Kvalitativ metod 
 
Valet mellan kvantitativ och kvalitativ metod bestäms med grund i vilket sätt bearbetning av 
empirin och analysen utförs. Den kvalitativa metoden syftar till att ge en djupare kunskap om 
ett specifikt ämne och på så sätt få en förståelse för att sedermera ha möjlighet att analysera 
helheten.16 
 
Vi anser att den kvalitativa metoden åskådliggör vad vi vill uppnå med den här uppsatsen. Vi 
ska analysera hur olika banker betraktar och hanterar tillfällen då en befarad kreditförlust 
uppstår. Intervju är ett exempel på den kvalitativa metoden17, vilket vår uppsats bygger på. 
Genom att utföra intervjuer får vi en djupare förståelse för ämnet för att sedan kunna 
analysera helheten. Den här metoden blir också mer användbar än den kvantitativa metoden 
                                                 
16 Andersen, H., 1994, Vetenskapsteori och metodlära, Studentlitteratur, Lund 
17 Patel, R. & Davidsson, B., 1994, Forskningsmetodikens grunder- att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning, Studentlitteratur, Lund 
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vars syfte är att göra det studerade materialet mätbart och där resultatet skall rapporteras 
numeriskt18. Vi anser därför att den kvalitativa metoden bättre återger de aspekter som skall 
belysas för att förstå hur normgivare och reglerare resonerat kring införandet av nya 
rekommendationer och lagar. Vi är medvetna om att den här metoden kan komma att innebära 
en mer subjektiv inställning men fördelen med metoden är att den är flexibel och ger utrymme 
för nya infallsvinklar under studiens gång.19. Vi anser att vi kan undkomma problem med 
subjektivitet genom att endast återge våra egna tankar i analysen och i slutsatsen.  
 
2.2.2 Explorativ klassificering 
 
En uppsats kan klassificeras som explorativ, deskriptiv eller hypotesprövande beroende på hur 
mycket information som finns inom ett specifikt problemområde. Då det finns mycket 
information om bankers redovisning av kreditförluster har en explorativ undersökning 
genomförts. Avsikten med en explorativ undersökning är att skaffa sig så mycket kunskap 
som möjligt inom ett tydligt problemområde.20 Vid en explorativ studie kan olika metoder 
användas för att samla in information såsom primärdata och sekundärdata. 
Datainsamlingsmetoderna skall ge den helhetsbild som vi vill uppnå. 
 
2.3  DATAINSAMLINGSMETOD 

 
Det är viktigt att införskaffa en djup kunskap om ämnet för att få en förståelse som kan 
resultera i en genomtänkt problemformulering och syfte. Därefter är det möjligt att fastställa 
vilken typ av data som är nödvändig för att frågeställningarna ska kunna besvaras.21 
 
2.3.1 Sekundärdata 
 
Det utmärkande för sekundära källor är att de består av redan befintlig information22. 
Utgångspunkten för datainsamlingen har varit att använda olika sekundära källor för att få en 
bredare kännedom om ämnet och få en bild av hur problemområdet uppfattas i litteraturen.  
 
Inför och under arbetets fortskridande har omfattande litteratursökning skett med 
utgångspunkt på Ekonomiska biblioteket vid Göteborgs Universitet och via databasen Gunda. 
Den litteratur vi fann här ligger till grund för referenser i uppsatsens teoridel.  
 
Ytterligare databaser som har används är ”Business Source Premier” och FAR: s förlag. Den 
här sökningen resulterade i att vi fann ett flertal användbara artiklar. Ett annat sätt att söka 
efter aktuell information har varit att bedriva ämnessökning på Internet, genom sökverktyg 
som Google och Eniro. Där har vi använt sökord som bland annat: Befarade kreditförluster, 
Bankväsendet, Skuldvärdering och Kreditförluster. Arbetet var tidskrävande då informationen 
som påträffades var av varierande kvalitet och träffarna var många. Vi fann dock användbar 
information som har varit till stor hjälp. Vi har även hämtat material från de intervjuade 
objektens hemsidor, till exempel årsredovisningar och annan finansiell information.  
 
                                                 
18 Andersen, H., 1994, Vetenskapsteori och metodlära, Studentlitteratur, Lund 
19 Ibid. 
20 Patel, R. & Davidsson, B., 1994, Forskningsmetodikens grunder- att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning, Studentlitteratur, Lund 
21 Backman, J., 1985, Att skriva och läsa vetenskapliga rapporter, Studentlitteratur, Lund 
22 Bell, J., 2000, Introduktion till forskningsmetodik, Studentlitteratur, Lund 
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Vi bedömer att litteraturen som vi använder oss av i den här uppsatsen uppfyller kravet på hög 
tillförlitlighet. Den bedömningen gör vi på basis av att böckernas innehåll varit utsatta för 
noggrann källkritik då de producerats antingen för universitetsnivå eller direkt till 
arbetsverksamma inom branschen.23 Vi har varit restriktiva vid användningen av litteratur 
som är gammal men har i de fallen då inget annat alternativ funnits försökt att leta efter 
uppdateringar på området.  
 
2.3.2 Primärdata 
 
Primärdata innebär att forskaren på egen hand samlar in den specifika informationen som 
behövs för att undersöka och analysera forskningsproblemet24. Genom en kvalitativt 
förklarande fallstudie har primärdata samlats in. Ett mycket viktigt val som påverkar utfallet 
av vår studie är urvalet av respondenter. För att materialet inte skulle bli ohanterligt och svårt 
att överblicka begränsade vi oss till att intervjua storbankerna inom Göteborg, nämligen 
SEB25, Handelsbanken, Nordea och FöreningsSparbanken. Den här selektionen av banker ger 
ett bra underlag för att kunna besvara problemformuleringen och syftet med studien, då de 
utvalda bankerna tillsammans har en stark ställning på den svenska marknaden genom att de 
har majoriteten av marknadsandelarna.26 
 
Inför intervjuerna ringde vi upp de fyra bankerna som vi ville undersöka och gav en muntlig 
presentation av ämnet och syftet med studien. Vi bad att få prata med den person som var 
kreditansvarig på respektive bank för att då få intervjua den person som bäst kunde svara på 
våra frågor. Därefter bestämdes tid och plats för intervjuer. Det är betydelsefullt att ha ett bra 
bakgrundsmaterial när intervjuer skall utföras27. Därför skickade vi en intervjumall, till dem 
som skulle intervjuas innan mötena skulle äga rum för att de skulle ha en möjlighet att 
förbereda sig. 
 
Vi har även varit i kontakt med en revisor på Öhrlings PriceWaterhouseCoopers, Olle 
Gunnarsson, i början av studiens utförande. Hans mångåriga erfarenhet av redovisning i 
banker hjälpte oss att förstå problematiken i ämnet samt att ge oss nyttiga tips och idéer på 
vägen.   
 
2.4  UPPSATSENS BIDRAG 

 
2.4.1 Det inomvetenskapliga bidraget28 
 
Tidigare uppsatser som publicerats på Handelshögskolan i Göteborg har behandlat 
kreditförlustredovisning i banker, men då ur andra synvinklar och med äldre gällande lagar 
och rekommendationer. Med den här uppsatsen vill vi bidra med en ökad förståelse och 
kunskap om hur banker redovisar befarade kreditförluster.  

                                                 
23 Patel, R. & Davidsson, B., 1994, Forskningsmetodikens grunder- att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning, Studentlitteratur, Lund 
24 Bell, J., 2000, Introduktion till forskningsmetodik, Studentlitteratur, Lund 
25 Skandinaviska Enskilda Banken 
26 Svenska Bankföreningen, 2003, Banker i Sverige- Faktablad om svensk bankmarknad, tillgänglig på 
www.bankforeningen.se  5 december, 2003 
27 Widerberg, K., 2002, Kvalitativ forskning i praktiken, Studentlitteratur, Lund 
28 Patel, R. & Davidsson, B., 1994, Forskningsmetodikens grunder- att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning, Studentlitteratur, Lund 
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2.4.2 Det utomvetenskapliga bidraget29  
 
Med en genomgång av orsakerna till de nya rekommendationerna och en förklaring av 
innebörden av dem hoppas vi kunna minska oklarheterna och osäkerheterna som för tillfället 
råder. Tanken är att uppsatsen skall öka kunskapen hos alla som på något sätt är berörda av 
det här ämnet och därmed ge en ökad praktisk nytta. 
 

2.5  KÄLLKRITIK 

 
Syftet med källkritik är att bestämma om källan mäter det den utger sig för att mäta. Det vill 
säga om den är valid och om den är fri från systematiska felvariationer, om den är reliabel 
samt om den är väsentlig för frågeställningen.30 
 
Det har varit svårt att urskilja vad som är objektiv information och det kan eventuellt få effekt 
på utformningen av arbetet. Om det fanns ett sätt att urskilja all subjektiv information skulle 
utbudet förmodligen bli obetydligt. Vi har kritiskt granskat all information som samlats in och 
har förhoppningen att vi lyckats hålla oss objektiva. 
 
Vi har begränsat användandet av äldre böcker eftersom ämnet och medföljande problem är 
relativt nya och inte kan återfinnas i litteratur på biblioteket. Det har resulterat i att vi till 
största delen använt oss av litteratur till generella beskrivningar och vid 
bakgrundsbeskrivningar. För att få information om dagsläget har vi sökt i olika databaser efter 
artiklar och lagar som beskriver hur situationen ser ut idag.  Vi är medvetna om att de artiklar 
vi använt oss av väger olika tungt beträffande dess objektivitet och på grund av det har vi inte 
använt artiklar som anses ha lägre objektivitet i lika stor utsträckning, som till exempel 
Balans. 
 
2.5.1 Validitet 
 
Validitet är detsamma som giltighet31. Validitet innebär förmågan att mäta det som studien 
har för avsikt att mäta32. Hög validitet erhålls om undersökningen mäter det som den är 
avsedd att mäta. För att försöka höja validiteten i vår studie har vi valt att noggrant studera 
litteratur innan det exakta ämnet fastställdes. Vi har också valt att intervjua personer som har 
praktisk erfarenhet av det område som skall undersökas. En intervjumall sändes till 
respondenterna innan intervjutillfällena vilket gör att validiteten vid val av respondenter 
ökade. Det här gjorde att vi fick träffa respondenter som var väl insatta i de frågor som vi vill 
ställa. Sammanställningarna av intervjuerna skickades per e-post till respektive respondent för 
godkännande. 
 
 
 
 

                                                 
29 Patel, R. & Davidsson, B., 1994, Forskningsmetodikens grunder- att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning, Studentlitteratur, Lund 
30 Merriam, S.B., 1994, Fallstudien som forskningsmetod, Studentlitteratur, Lund 
31Andersen, H., 1994, Vetenskapsteori och metodlära, Studentlitteratur, Lund 
32 Patel, R. & Davidsson, B., 1994, Forskningsmetodikens grunder- att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning, Studentlitteratur, Lund 
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2.5.2 Reliabilitet 
 
Reliabiliteten är ett mått på vilken stabilitet och tillförlitlighet som resultatet har. Om en 
liknande undersökning skulle göras borde ett likartat resultat erhållas där enbart variationer 
från forskarens subjektiva bedömning kan inverka på underlaget.33 Det är då viktigt att 
intervjuerna ger tillförlitliga och stabila utslag. Vi är medvetna om att en intervjuareffekt kan 
påverka resultatet av vår studie då vi inte har omfattande kunskap om att genomföra 
intervjuer.  
 
För att stärka reliabiliteten i arbetet har en intervju genomförts med en mycket kompetent 
revisor inom området för att försäkra oss om att vi förstått problematiken på ett korrekt sätt. 
Reliabiliteten ökar också då vi skickat ut en intervjumall till de intervjuade objekten så att de 
förstår syftet med intervjun och får en möjlighet att förbereda sig. Under intervjutillfällena har 
samma frågor använts och framförts på likartat sätt. Detta har genomförts för att 
respondenterna skulle ha lika förutsättningar att svara på frågorna och för att på så sätt stärka 
tillförlitligheten. Slutligen ökar reliabiliteten då intervjuerna bandats och skrivits ner för att 
inga misstolkningar skulle inträffa. 
 

                                                 
33 Merriam, S.B., 1994, Fallstudien som forskningsmetod, Studentlitteratur, Lund 
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3. REFERENSRAM 

I kapitlet sker en redogörelse av relevant teori. Avsnittet framställer 
banksystemets kreditförlustredovisning och varför det fanns behov av nya 
regleringar. Det beskriver även aktuella regler och hur de har påverkat 
redovisningen. 

 
3.1  BANKENS ROLL I SAMHÄLLET 

 
Bankerna utgör en viktig roll i samhällsekonomin då de står för en stor del av den finansiella 
stabiliteten. Effektiva och pålitliga system för sparande, finansiering, betalningsförmedling 
och riskhantering är av grundläggande karaktär för Sveriges ekonomiska välfärd.34 De här 
systemen sköts av banker och andra institut inom den finansiella sektorn, till exempel 
försäkringsbolag, värdepappersföretag och kreditinstitut. 
 
Bankerna arbetar som finansiell intermediär, vilket betyder att de verkar som en mellanhand 
för olika aktörer. De har möjlighet att bidra med likviditet och övervaka kvaliteten på krediter. 
Eftersom det råder informationsasymmetri i samhället mellan olika aktörer blir deras roll 
mycket viktig och bidrar till resursallokering och till att minska risker.35 
 
Bankernas primära affärsidé grundar sig på att ge krediter till företag och privatpersoner. Idén 
har sin utgångspunkt i att banken genom erfarenhet samt stora resurser kan göra tillförlitliga 
riskbedömningar inför kreditbedömning. Syftet med att göra en kreditbedömning är att 
fastställa kundens återbetalningsförmåga och även undersöka om det finns en eventuell pant 
som kan ställas som säkerhet vid en möjlig likvidation. De två delarna hör ihop då kundens 
återbetalningsförmåga stärks om det finns en säkerhet i form av en avyttringsbar egendom. 
Med lärdomar av bankkrisen, då övervärderade fastigheter stod som säkerhet, får aldrig 
säkerhetens betydelse få en för framträdande roll då dess värde ofta påverkas av 
konjunkturella svängningar.36 
 
Om bankens egna kapital understiger skulderna leder det till en ökad finansiell risk. Om 
bankens finansiärer, på grund av informationsasymmetri, får uppfattningen om att skulderna 
är mer värda än tillgångarna vill de antagligen ta ut sina pengar innan alla andra gör det. 
Eftersom insättningarna till största delen är utlånade till andra kunder kan banken inte hantera 
en situation som denna. En sådan händelse kallas ”bank run” och följden kan bli en finansiell 
kris. Den här krisen kan medföra att även sunda banker hamnar i betalningssvårigheter och en 
konkurs till följd av det.37 
 
 
 
 
 

                                                 
34 Svenska Bankföreningen, 2003, Banker i Sverige- Faktablad om svensk bankmarknad, tillgänglig på 
www.bankforeningen.se  5 december, 2003 
35 Santos, J., 2001, ”Bank capital regulation in contemporary banking theory: A review of the literature”, 
Financial Markets, Institutions & Instruments, Vol. 10, s. 21-84 
36 Funered, U., 1994, Bankernas risktagande, Nerenius & Santérus förlag, Stockholm 
37 Santos, J., 2001, ”Bank capital regulation in contemporary banking theory: A review of the literature”, 
Financial Markets, Institutions & Instruments, Vol. 10, s. 21-84 
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3.2  REGELVERKET FÖR SVENSKA BANKERS REDOVISNING 

 
För att undvika en ”bank run” eller andra situationer då samhällets stabilitet är i farozonen 
behövs en reglering av hur bankverksamheten ska skötas. 
 
3.2.1 Lagar 
 
Den verksamhet som bankerna bedriver regleras i förstahand av Bankrörelselagen (1987:617) 
och Bankaktiebolagslagen (1987:618). 
 
Bankrörelselagen behandlar generella föreskrifter om vilka som får idka bankverksamhet, 
vilka premisser som gäller för detta och därtill även hur revision, redovisning och tillsyn skall 
hanteras. Bankaktiebolagslagen däremot behandlar de specifika regler som finns för 
bankaktiebolag, såsom bildande och upplösning av banker samt hur hanteringen av det egna 
kapitalet får gå till. De här två lagarna refererar i sin tur ofta till Bokföringslagen (1976:125) 
och Aktiebolagslagen (1975:1385).  
 
3.2.2 Finansinspektionen 
 
Finansinspektionen är den myndighet i Sverige som övervakar företagen på finansmarknaden. 
Deras övergripande mål är att bidra till finanssektorns stabilitet och effektivitet samt arbeta 
för att få ett ökat konsumentskydd. Finansinspektionen övervakar att bankerna följer lagar, 
förordningar och andra regler. De delar ut verksamhetstillstånd och utfärdar föreskrifter och 
allmänna råd samt bedömer om lagstiftningen behöver förändras. Fram till 1991 sköttes 
tillsynen av Bankinspektionen men efter en sammanslagning av Bankinspektionen och 
Försäkringsinspektionen bildades Finansinspektionen. Deras uppgift är att erbjuda 
expertkunskap, att främja jämförbarhet och att möjliggöra en bra analys av företagens externa 
redovisning och därtill även utforma föreskrifter för dessa. Varje år utkommer nya föreskrifter 
och allmänna råd. Finansinspektionen har även som uppgift att utse en revisor i varje bank 
som arbetar tillsammans med den revisor som banken själv har utsett. De har också olika 
sanktionsmöjligheter till sin tjänst vilka i första hand är påpekande till företagsledningarna. 
 
3.3  REDOVISNINGSPRINCIPER 

 
Redovisningens utformning måste uppfylla vissa kvalitativa egenskaper för att uppfylla 
användarens informationsbehov38. Redovisningsinformationen ska enligt FASB:s39, IASB:s40 
och Redovisningsrådets ”conceptual framework” ge aktieinvesterare och kreditgivare bra 
underlag för beslut. Det anses förekomma om informationen är relevant, jämförbar och 
tillförlitlig. Enligt förarbetena till Årsredovisningslagen skall även borgenärsintresset och 
andra intressen beaktas.41 
 
 

                                                 
38 Smith, D., 2000, Redovisningens språk, Studentlitteratur, Lund 
39 Financial Accounting Standards Board 
40 International Accounting Standards Board 
41 Finansinspektionen, 2002, Låneklassificering och lånevärdering- en diskussionspromemoria, tillgänglig på 
www.fi.se, 15 november, 2003 
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Nedan följer de redovisningsprinciper och kvalitativa krav som är applicerbara på bankerna.  
 
3.3.1 Försiktighetsprincipen  
 
Försiktighetsprincipen har mycket stor betydelse för bankernas redovisning. Innebörden av 
principen är följande; man ska vara aktsam för att ha en alltför positiv syn på sina tillgångar 
och skulder. Det leder till att banker ska redovisa lägsta möjliga värde på en tillgång och 
högsta möjliga värde på en skuld. Kostnader och intäkter följer samma princip, där det 
sistnämnda ska redovisas så sent som möjligt och kostnader så tidigt som möjligt.42 
 
Det här systemet leda till en systematisk snedvridning där vinster skjuts till framtiden och att 
för mycket utrymme lämnas till redovisningens subjektivitet. Det finns en grundläggande 
skillnad i synen på försiktighetsprincipen där det enligt modern redovisningsnormering är en 
mer neutral form av försiktighet, det vill säga mindre försiktig, än den syn som karakteriserar 
kapitaltäckningsreglerna.43 
 
3.3.2 Jämförbarhet  
 
För att ha möjlighet att jämföra bankernas redovisning med varandra är det viktigt att den är 
utformad på ett överensstämmande sätt44.  Finansinspektionen har satt riktlinjer för hur 
redovisningen ska se ut och det skapar en god grund för jämförbarhet. Som vi nämnt tidigare 
finns det dock utrymme för egna bedömningar om när en befarad kreditförlust ska redovisas. 
Det kan skapa problem för intressenter då det inte återfinns i årsredovisningar hur bankerna 
gjort sina bedömningar.  
 
3.3.3 Objektivitet  
 
Innebörden av objektivitet är att bedömningar och värderingar ska ske på en opersonlig basis. 
Det betyder att samma resultat ska kunna uppnås oberoende av vem som utför värderingen45. 
Redovisning av osäkra fordringar och reservering för befarade kreditförluster grundar sig till 
stor del på bedömningar och frågan är om de sker med objektivitet.  
 
3.3.4 Relevans  
 
Relevans betyder att informationen i redovisningen ska vara väsentlig och att den ska vara 
användbar för beslut46. Om bankerna använder sig av subjektiva bedömningar vid de olika val 
som kan användas, då en risk för kreditförlust uppstår, skapas en ”kosmetisk” utformning av 
redovisningen. Det stämmer inte överens med kravet på relevans. 
 
3.3.5 Konsekvens  
 
För att ha möjlighet att följa utvecklingen och jämföra olika bankers redovisning över tiden, 
hade det varit önskvärt att samma redovisningsmetoder och uppställningar använts. Det vill 
säga att bankerna bör vara konsekventa i sitt sätt att redovisa på. På grund av den snabba 

                                                 
42 Smith, D., 2000, Redovisningens språk, Studentlitteratur, Lund 
43 Carlsson, B., Nyblom, H.,  
44 Smith, D., 2000, Redovisningens språk, Studentlitteratur, Lund 
45 Ibid. 
46 Ibid. 
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utvecklingen av nya regler för kreditförluster har den här principen fått stå tillbaka de senaste 
åren.  
 
3.4  KAPITALTÄCKNINGSREGLER 

 
3.4.1 Kapitaltäckning 
 
Kapitaltäckningsregler fungerar som ett incitament mot att banken ska låna ut för mycket 
pengar. Reglerna leder till att risken i det finansiella systemet minskar. 1988 införde Basel 
kommittén krav på lägsta kapitaltäckningsgrad för att skydda placerare genom att skapa en 
riskbuffert för obeståndsengagemang. Kapitaltäckningsreglerna från 1988 tar enbart hänsyn 
till kreditrisk och stadgar att banker skall ha en kapitaltäckningsgrad på lägst åtta procent av 
de riskvägda tillgångarna. Regeln innebär att bankerna ska ha en buffert för oväntade framtida 
förluster47. Mindre förändringar har skett över tiden men huvuddragen är fortfarande 
desamma48. Baselkommitténs regler infördes i Sverige 1994 genom Lag om kapitaltäckning 
och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag (1994:2004).  
 
Kapitaltäckningsreglerna betyder att: 
 

 
Figur 3-2 Kapitaltäckningsregler 

 
Kapitalbasen är 50 procent av primärtkapital. Primärtkapital är i huvudsak Eget kapital samt 
72 procent av obeskattade reserver49. Summa riskvägda belopp, beräknas genom att summera 
de riskvägda belopp som beräknas för varje risk. Riskerna är kreditrisk, marknadsrisk, 
valutarisk och råvaruprisrisk50. 
 
3.4.2 Kommande kapitaltäckningsregler 
 
Baselkommittén och EU har under de senaste åren genomfört en översyn av 
kapitaltäckningsreglerna. Översynen tillkom som följd av att det inom bankerna de senaste 
åren skett en snabb utveckling av metoder att kvantifiera riskkapitalbehov.  Avsikten med 
översynen är att anpassa kapitaltäckningsreglerna så att kapitalkravet på ett bättre sätt än i dag 
stämmer överens med bankens faktiska risktagande. Enligt det nya förslaget, som kallas Basel 
II, kan kapitalkravet för kreditrisker, efter tillsynsmyndighetens godkännande, baseras på 
bankens interna kreditbedömning. För de banker som inte når upp till den standard som krävs 

                                                 
47 Svenska Bankföreningen, 2003, Banker i Sverige- Faktablad om svensk bankmarknad, tillgänglig på 
www.bankforeningen.se 5 december, 2003 
48 Santos, J., 2001, ”Bank capital regulation in contemporary banking theory: A review of the literature”, 
Financial Markets, Institutions & Instruments, Vol. 10, s. 21-84 
49 Det finns även andra kapitaldelar som kan ingå i kapitalbasen men på grund av arbetets omfattning ges ingen 
djupare förklaring. 
50 KPMG 2001 tillgänglig på www.kpmg.se, 2 december 
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för att basera kapitalkravet på den interna kreditriskbedömningen, kommer kapitalkravet att 
baseras på schablonregler. Det är det sättet som det baseras på idag.  
 
Baselkommittén och EU avser också att införa kapitalkrav för operationella risker. 
Kapitalkravet för dessa risker är svårare att kvantifiera än för de övriga riskerna i bankerna51.  
Förslaget har därför utformats så att det finns två alternativ för att beräkna kapitalkrav för 
operationella risker, vilka baseras på schabloner. Förslaget har även kompletteras med 
möjligheten att använda mer avancerade mätmetoder, baserade på intern- och bankgemensam 
förluststatistik. Idén är utformad så att tydliga incitament skapas för bankerna att utveckla 
interna metoder för att mäta kapitalbehovet både till följd av kreditrisker och operationella 
risker. 
 
3.5  FINANSINSPEKTIONENS FÖRESKRIFTER 

 
3.5.1 Gamla regler 
 
Den gamla principen för osäkra lånefodringar, vilken innebar att en förlust uppstod först om 
förlusten kunde härledas till en individuell kredit, frångicks i och med införandet av FFFS52 
2000:18, senare 2001:19, och numera 2002:22. 
 
I de gamla reglerna (FFFS 1999:14) skulle en fordran anses osäker om den var förfallen med 
mer än 60 dagar. Det betyder att en kostnad uppstod då en nedskrivning av fordran skulle 
göras om inte eventuella säkerheters värde täckte kapitalbeloppet och upplupen ränta eller om 
kredittagarens återbetalningsfråga inte kunde förväntas förbättras tillräckligt mycket inom två 
år. Nedskrivningen skulle, i de fall det behövdes, göras till det belopp som beräknades komma 
in.53 
 
3.5.2 Nya Regler 
 
Det nya regelverket bygger på de allmänna principerna om lånevärdering i IAS 39 samt på 
”Sound Practices for Loan Accounting and Disclosure” från Baselkommittén. I de fall som en 
konflikt uppstått mellan de två regelverken har den linje som IAS 39 förespråkar valts.54 
  
Definitionen och värderingen av osäkra lånefordringar ändrades vid införandet av de nya 
föreskrifterna:  
 
4 kap 8 a § - Definition av osäkra fordringar 
 

”En osäker lånefordran är en fordran där betalningarna sannolikt inte kommer att fullföljas enligt 
kontraktsvillkoren. En lånefordran skall inte anses som osäker om det finns säkerhet för den som 
med betryggande marginal täcker både kapitalbeloppet och räntorna, inklusive ersättning för 
eventuella förseningar.” (FFFS 2002:22 4 kap.) 
 

                                                 
51 Finansinspektionen, 2001, ”Riskmätning och kapitalkrav- Baselkommitténs förslag till nya 
kapitaltäckningsregler ur ett svenskt perspektiv”, tillgänglig på www.fi.se 4 december, 2003 
52 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 
53 Tegin, Å. & Wolrath, E., 1997, ”Behövs ett nytt sätt att redovisa kreditförluster”?, Balans, Vol. 13, s. 281-297 
54 Finansinspektionen, 2002, Låneklassificering och lånevärdering en diskussionspromemoria, tillgänglig på 
www.fi.se, 15 november, 2003 
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Vad som menas med sannolikt framkommer inte av föreskrifterna. De allmänna råden 
fastställer att instituten bör granska sina lånefordringar i samband med upprättandet av 
delårsrapporter och årsbokslut för att se om en försämring har uppstått av kreditkvaliteten. På 
så sätt ska bankerna ha möjlighet att identifiera osäkra lånefordringar på ett tidigare stadium 
än tidigare. 
 
4 kap 8 b § - Värdering av osäkra lånefordringar 
 

”En osäker lånefordran ska värderas till det bedömda återvinningsvärdet, som beräknas enligt 
någon av följande värderingsmetoder: 
 

a) Det sammanlagda värdet av förväntade framtida kassaflöden som är diskonterade med 
lånefordrans ursprungliga effektivränta. Om lånefordran löper till rörlig ränta ska kassaflödena 
diskonteras med lånekontraktets aktuella effektivränta. 
 

b) Säkerhetens verkliga värde till den del återbetalningen är beroende av en säkerhet. Denna 
metod tillämpas om det finns säkerhet för lånefordran och det är sannolikt att den kommer att tas i 
anspråk. 
 

c) Det observerbara marknadsvärdet för lånefordran, om detta är ett tillförlitligt mått på 
lånefordrans återvinningsvärde.” (FFFS 2002:22 4 kap.) 

 
Finansinspektionen anger att det är det bedömda återvinningsvärdet som ligger till grund för 
värdering för osäkra lånefordringar.  Det bedömda återvinningsvärdet beräknas enligt a, b 
eller c ovan. Finansinspektionen anger i de allmänna råden hur förväntade framtida 
kassaflöden ska beräknas (a). Om säkerheten kommer att tas i anspråk ska den värderas 
utifrån försäljningsvärdet. Om det finns möjlighet att sälja fordran (observerat 
marknadsvärde) kan marknadsvärdet (c), om detta är tillförlitligt, användas som 
återvinningsvärde.  
 
Den individuella synen för värdering av lånefordringar anges fortfarande som den 
grundläggande värderingsprincipen men har nu också kompletteras med regler om gruppvis 
reservering. 
 
4 kap 8 c § - Gruppvis reservering av lånefordringar 
 

” Lånefordringar skall värderas individuellt om inte något annat följer av 10 §. 
När kreditinstitut bedömer det som sannolikt att kreditförluster har inträffat i en grupp av 
lånefordringar som skall värderas individuellt men där förlusterna ännu inte kan hänföras till de 
individuella fordringarna, skall institutet göra en gruppvis reservering för dessa kreditförluster. 
Med grupp av lånefordringar menas sådana fordringar som har samma identifierbara 
kännetecken. Reserveringarna skall göras utifrån en konsekvent tillämpning av logiska och 
tillförlitliga metoder, och institutet skall dokumentera principerna för gruppering, tidigare 
kreditförluster samt den tillämpade beräkningsmetoden.  
 
Dessa gruppvisa reserveringar skall ses som ett förstadium till en individuell identifiering av 
kreditförluster. 
 
Så snart det finns tillräcklig information för att identifiera kreditförluster på individuella 
lånefordringar, skall denna gruppvisa reservering ersättas av en specifik reservering eller 
bortskrivning.” (FFFS 2002:22 4 kap.) 

 
Indelningen av lånefordringar i grupper som har samma identifierbara kännetecken utgår ifrån 
om de påverkas på likartat sätt av förändringar i ekonomiska förhållanden. I de allmänna 



 

 16

  Redovisning av befarade kreditförluster- En studie av svenska banker                  

råden står det att det kan vara lämpligt att gruppera efter bransch, geografiskt område, 
säkerhet eller kreditvärdighet hos motparten. Det bör också finnas historiska data för de 
faktorer som används för att bestämma den gruppvisa reserveringen.  
 
Den gruppvisa reserven bestäms enligt de allmänna råden genom en formel för samband55, 
migrationsanalys56 eller en bedömning av nyligen inträffade makroekonomiska händelser. Det 
är också tillåtet att använda en kombination av metoder, då det inte alltid är lämpligt att 
använda statistiska metoder. Den statistiska metodens precision, tillräcklighet och 
tillförlitlighet bör säkerställas.  Reglerna innebär att bankerna har i uppgift att: 
 

1. Definiera grupper av krediter, 
2. Identifiera händelser eller omständigheter som kan antas ha påverkat grupperna av 

krediter och 
3. Beräkna storleken av påverkan på gruppen57. 

  
Genom att införa gruppvis reservering för en befarad kreditförlust är förhoppningen att 
tidpunkten för förlustredovisning skall utföras tidigare.  
 
Figur 3-4 Kreditförlustprocessen - från inträffad händelse till konkurs58 

 
Banken 

 
 Gruppvis reservering  Traditionell tidpunkt för  Konstaterad 
 baserad på förändrade  individuell nedskrivning  kreditförlust 
 externa eller interna faktorer  av osäkra lånefordringar 
 

 
 
 
”Händelse” med påverkan på den Betalningar till banken   Konkursansökan Ingen åter- 
framtida betalningsförmågan  förfallna mer än  60  vinning från 
inträffar   dagar   konkursbo 

 
Låntagare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
55 En formel för samband som beaktar fallissemang, åldersstruktur, historik och andra relevanta omständigheter. 
56 Migrationsanalys betyder att krediter undersöks för att upptäcka om de behöver flyttas till en annan riskklass. 
57 Nilsson, P., 2003, Svenska bankers redovisningsval vid reservering för befarade kreditförluster- en studie vid 
införandet av nya redovisningsregler, Institutionen för datavetenskap, Linköping 
58 Ibid. 
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3.5.3 Hur banker bokför en befarad kreditförlust 
 
De gamla reglerna om hur en befarad kreditförlust ska redovisas behandlas på samma sätt 
som de nya reglerna bokföringsmässigt. Nedan följer ett konteringsexempel59. 
 
 

 
Figur 3-3 Konteringsexempel 

 
En bank har utlåning på 100 men efter ett tag urskiljer sig 30 (A) som osäkra fordringar. 
Första steget är att redovisa dem i posten osäkra fordringar. Om banken sedan gör 
bedömningen att nedskrivningsbehovet är 30, kostnadsförs (B) dessa som befarade 
kreditförluster och reserveras samtidigt i balansräkningen. Om det sedan inte finns några 
realistiska möjligheter till återvinning skrivs dessa konstaterade förluster bort. Det resulterar i 
att lånefordran reduceras med detta värde och den reservering för fordran som gjordes tidigare 
skrivs bort.  
 
3.6  INTRÄFFAD HÄNDELSE 

 
Det nya kravet, enligt FFFS 2002:22, om gruppvis reservering för inträffade kreditförluster 
sätter fokus på frågan om vad som menas med ”inträffade kreditförluster”. Det finns ingen 
klar definition i föreskrifterna från Finansinspektionen och inte heller i de internationella 
förlagor, Baselkommittén 1999, som legat till grund för föreskrifterna. Reserveringar skall 
göras utifrån inträffade händelser som är kända på balansdagen. När det gäller tillämpningen 
av de nya föreskrifterna förekommer två olika grundläggande synsätt på vad som menas med 
en inträffad eller en känd kreditförlust på balansdagen. 
 
 
 

 
 
 
 
Figur 3-5 belyser de två skilda synsätten om vad som avses med en inträffad händelse.  

                                                 
59 Nilsson, P., 2003, Svenska bankers redovisningsval vid reservering för befarade kreditförluster- en studie vid 
införandet av nya redovisningsregler, Institutionen för datavetenskap, Linköping 
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Då det inte förekommer en exakt metod som uttrycker vad som avses med inträffad händelse, 
leder det till att den gruppvisa reserven blir beroende av vilket synsätt som granskaren 
grundar sina bedömningar på. Det kan också leda till att jämförbarheten mellan bankernas 
externa redovisning försämras. Inte förrän de internationella redovisningsnormgivarna, IASB 
och Baselkommittén, förklarar vilket av synsätten som skall tillämpas, bör de av 
Finansinspektionen utgivna föreskrifterna ändras.60 
 
3.6.1  Tidsmässig bedömning av inträffad händelse 
 
Enligt föreskriften från Finansinspektionen FFFS (2002:22) skall en reservering göras med 
utgångspunkt i inträffade händelser som är kända på balansdagen. I föreskriften står följande: 
 
4 kap 8 e §  
 

”Reserveringar för osäkra lånefordringar per balansdagen ska göras utifrån de inträffade 
händelser och omständigheter som är kända på balansdagen.” (FFFS 2002:22 4 kap.). 

 
 
3.6.2 Inträffad händelse ur ett ekonomiskt synsätt 
 
Det ekonomiska synsättet innebär att om en grupp av lånefordringar efter en tid har sämre 
kreditkvalitet än när lånen lämnades är de inte värda lika mycket som tidigare. Lånen skall 
därför skrivas ner till detta lägre värde och nedskrivningen ses som en kreditförlust för 
banken61.  
 
När banken lämnar ett lån finns det redan vid det tillfället en viss risk för att en kreditförlust 
kan komma att uppstå. Det betyder att de ursprungligt förväntade kassaflödena avviker från 
de kassaflöden som skulle strömma in enligt lånekontraktet. Det gör att banken kompenserar 
detta genom att ta ut en högre ränta för låntagarna. En förlust enligt det ekonomiska synsättet 
har då uppkommit om de förväntade kassaflödena skulle visa sig vara lägre än vad som 
ursprungligt var förväntat. En förlust har alltså inte uppkommit om uteblivna betalningar ryms 
inom ramen för de ursprungliga förväntningarna. 
 
Det förekommer också att en grupp av lånefordringar får en förbättrad kreditkvalité och 
därmed ökat ekonomiskt värde. Enligt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2002:22), 
Baselkommitténs dokument och IAS 39 är det inte tillåtet att redovisa en uppskrivning till 
verkligt värde för hela låneportföljen.62 
 
I en promemoria från Finansinspektionen står det skrivet att föreskrifterna från 
Finansinspektionen, Baselkommitténs dokument om redovisning av lån och därtill även IAS 
39 alla innehåller stycken där det går att hitta stöd för det ekonomiska synsättet på vad som 
skall ses som en inträffad händelse.63 
 

                                                 
60 Finansinspektionen, 2002, Låneklassificering och lånevärdering- en diskussionspromemoria, tillgänglig på 
www.fi.se, 15 november, 2003 
61 Ibid. 
62 Ibid. 
63 Ibid. 
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Följande definition, på ”impairment”64, i IAS 39 anses av Finansinspektionen ge uttryck för 
att IASB har en ekonomisk syn på förlustbegreppet: 
 

A financial asset is impaired if its carrying amount is greater than its estimated recoverable 
amount…” (IASB, 2002, s. 39-55, p.109) 
 

I de utkast som publicerats av IASB verkar det som om att det kommer att bli en syn baserad 
på ekonomiskt värde som rekommenderas.65 
 
3.6.3 Inträffad händelse ur ett statistiskt synsätt 
 
I föreskriften, FFFS 2002:22, från Finansinspektionen står det skrivet att det finns oklarheter 
om vilket synsätt som skall användas för fastställandet av den gruppvisa reserveringen. Det 
gör att det förutom det ekonomiska synsättet även går att tillämpa ett statistiskt synsätt. Det 
statistiska synsättet kan grupperas i en traditionell statistisk syn och en utvidgad statistisk 
syn.66 Det statistiska synsättet utgår allmänt ifrån att olika sorts händelser utlöser bedömningar 
av sannolikheten för att banken kommer att erhålla betalningar enligt kontraktsvillkor. Detta 
förlustbegrepp baseras på olika slag av materialisering, till exempel inställda betalningar, 
vilket ger två olika tolkningar av det statistiska synsättet. 

Traditionell statistisk syn 
Enligt det traditionella statistiska synsättet att se på en inträffad händelse reserveras bara de 
förluster som skulle kunna knytas till identifierade låntagare, om en komplett granskning 
gjordes av alla de enskilda fordringarna per balansdagen. Enligt det här sättet att se på en 
inträffad händelse handlar det om att instituten inte har kunnat urskilja individuella osäkra 
lånefordringar. Det kan bero på att de interna administrativa rutinerna inte är tillräckligt 
produktiva, otillräcklig informationsinsamling eller att debiteringsperiodiciteten är sån att det 
inte har blivit uppenbart att en låntagare har problem med betalningen. De här faktorerna kan 
leda till att banken vid bokslutet inte har möjlighet att identifiera alla de förluster som har 
inträffat per balansdagen. 
 
Det här förlustbegreppet har vissa motsvarigheter i vad som inom skadeförsäkringsbolag 
kallas ”inträffade men ännu ej rapporterade skador”, så kallade IBNR67. Den tid som passerar 
mellan en förlust på gruppnivå fram till dess att den kan identifieras till en enskild låntagare 
kallar Finansinspektionen för Förlustbekräftelseperiod68. Beroende på vilka händelser som 
inträffar blir förlustbekräftelseperioden olika lång. Enligt Finansinspektionen skulle det här 
synsättet leda till att banker som regelbundet går igenom sina enskilda krediter inte upptäcker 
förluster eftersom samtliga krediter gåtts igenom nyligen. 

Utvidgad statistisk syn 
Det utvidgade statistiska synsättet kan utgå ifrån en statistisk analys som är baserad på 
historisk data för olika grupper av lån. Synsättet bygger allmänt också på att mikro- och 
makrohändelser i bankens omgivning ger upphov till att sannolikhetsbedömningar utförs för 
att kontrollera vilken betalning banken kan tänkas erhålla.   

                                                 
64 Nedskrivningsbehov/förlust 
65 IASB, 2002, ”International Accounting Standards 2002”, London 
66 Finansinspektionen, 2002, Låneklassificering och lånevärdering- en diskussionspromemoria, tillgänglig på 
www.fi.se, 15 november, 2003 
67 Incurred But Not Reported 
68 Loss Confirmation Period 



 

 20

  Redovisning av befarade kreditförluster- En studie av svenska banker                  

Redan 1997 resonerade Tegin och Wolrath om att det borde införas generella69 reserver för 
potentiella förluster. De ansåg att reglerna som fanns vid den tidpunkten var ofullkomliga 
eftersom en kreditförlust då inte redovisades förrän sannolikheten för förlust var minst 50 
procent. Det medförde att förlusterna ofta redovisades med en tidsfördröjning. Införandet av 
generella reserver som grundas på bankernas riskklassificeringssystem, skulle bidra till att det 
redovisade resultatet blir mer rättvisande då volatiliteten i reserveringsgraden sannolikt skulle 
minska70. Författarnas artikel uttalar en utvidgad statistisk syn på förlustbegreppet.  
 
Finansinspektionen har historiskt sett rekommenderat en traditionell statistisk syn. Genom 
införandet av de nya föreskrifterna har Finansinspektionen mer och mer övergått till att istället 
tala för en ekonomisk syn på begreppet inträffad händelse. 
 
3.6.4 Bankernas låneklassificeringssystem 
 
Låneklassificeringssystem innebär att banken grupperar sina lånefordringar i ett förutbestämt 
system, mot vilka banken har en exponering med kreditrisk71. Hur många klasser som ska 
finnas i skalan kan variera men bör vara åtminstone åtta enligt Baselkommittén. Av betydelse 
för var i skalan en lånefordring ska placeras är motpartens kreditkvalitet, som bygger på både 
kvalitativa och kvantitativa faktorer. Det här klassificeringssystemet ska bankerna sedan 
kunna använda sig av för att beräkna sitt kapitaltäckningskrav. Det görs genom att ta fram en 
sannolikhet för att motparten i en bestämd kvalitetsklass kommer att fallera under en viss 
bedömningsperiod, PD72. Det kommer dock krävas tillsynsmyndighetens tillstånd för att få 
beräkna kapitalkravet för kreditrisker. 
 
I huvudprincip är det bankerna själva som ska bedöma sannolikheten för fallissemang men det 
ska finnas inslag av absoluta regler. Ett fallissemang anses ha inträffat om minst ett av 
följande villkor är uppfyllt:73 

 
”Banken har dragit slutsatsen att det är osannolikt att gäldenären kommer att betala sina skulder 
fullt ut, varvid ingen hänsyn tas till de eventuella säkerheter som kan föreligga.” 
 
”Gäldenären släpar efter mer än 90 dagar med någon betalning till banken.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
69 Tidigare definition på gruppvisa reserver 
70 Tegin, Å. & Wolrath, E., 1997, ”Behövs ett nytt sätt att redovisa kreditförluster”?, Balans, Vol. 13, s. 281-297 
71 Finansinspektionen, 2002, Låneklassificering och lånevärdering- en diskussionspromemoria, tillgänglig på 
www.fi.se, 15 november, 2003 
72 Probability of Default – sannolikheten för fallissemang under kommande 12-månaders period. 
73  Finansinspektionen, 2002, Låneklassificering och lånevärdering- en diskussionspromemoria, tillgänglig på 
www.fi.se, 15 november, 2003 
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3.7  EARNINGS MANAGEMENT  

 
”Earnings management occurs when managers use judgement in financial 
reporting and in structuring transaction to alter financial reports to either 
mislead some stakeholders about their underlying economic performance of the 
company or to influence contractual outcomes that depends on accounting 
numbers”.74 

 
Finansiell rapportering syftar till att ge företagets finansiärer och andra intressenter snabb och 
riktig information som ur ett ekonomiskt perspektiv möjliggör en korrekt resursallokering75. 
Genom en rättvisande redovisning av resultat och ställning kan företagets intressenter även 
uppskatta företagets framtida kassaflöde och därmed användas som underlag för ekonomiska 
beslut76. I en redovisning baserad på periodiseringsprincipen77 måste företagsledningen, inom 
uppställda lagar och föreskrifter, tillåtas göra vissa redovisningsmässiga val och 
bedömningar78. Om företagsledningen missbrukar detta och med avsikt använder sig av 
redovisningsbedömningar för att visa upp företaget på ett, för företagsledningen, mer 
fördelaktigt sätt, gör sig företagsledningen skyldig till earnings management. 
 
Det har genomförts mycket forskning om earnings management på banker79. Anledningen till 
detta är att fastställandet av periodiseringsposten ”Reserv för befarade kreditförluster” i 
banker involverar ett stort mått av bedömning och har normalt en stor påverkan på bankens 
redovisade resultat och ställning. Taktiska bokslutstransaktioner och kreativitet i 
redovisningen ses av Gandemo80 som en realitet. Vidare anser han att redovisning är något 
avlägset från den exakta, objektiva och regelstyrda aktivitet som den kan verka för 
utomstående. 
 
Nedan följer incitament som bankerna kan tänkas ha för att utnyttja earnings management. 

Kapitalmarknadsincitament 
Kapitalmarknadsincitament utgår från antagandet att det föreligger ett incitament för banken 
att uppnå analytikernas förväntningar då analytikerna utvärderar företag utifrån redovisade 
värden.  
 
Earnings management utifrån ett ”income-smoothing incitament” eller resultat 
utjämningsincitament, har vid empiriska studier av banker genomgående påvisats81. Under år 
med bra resultat kan stora reserveringar för befarade kreditförluster göras för att 
företagsledningen vid år med sämre resultat skall ha möjlighet att lösa upp tidigare reserver 
                                                 
74 Healy, P. & Wahlen, J., 1999, ”A Review of the Earnings management Litterature and its Implications for 
Standard Settings”, Accounting Horizons, Vol. 13, s. 365-383 
75 Smith, D., 2000, Redovisningens språk, Studentlitteratur, Lund 
76 Redovisningsrådet, 2001, RR 22 Utformning av finansiella rapporter, punkt 3 
77 Enligt Redovisningsrådet innebär redovisningsprincipen att de finansiella rapporterna skall utarbetas med 
tillämpning av periodiseringsprincipen.  
78 Healy, P. & Wahlen, J., 1999, ”A Review of the Earnings management Litterature and its Implications for 
Standard Settings”, Accounting Horizons, Vol. 13, s. 365-383 
79 Healy & Wahlen 1999, Bogg 1998, Beatty et al 2002, Collins et al 1995 med flera 
80 Gandemo, B., 1990, Kreativitet i årsredovisningar, Liber, Malmö 
81 Robb, S., 1998, ”The Effect of Analysts” Forecasts on Earnings Management in Financial Institutions”, The 
Journal of Financial Research, Vol. 21, s. 315-331 
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för att få ökad handlingsfrihet. Det är då troligt att analytikernas förväntningar över tiden kan 
uppnås. Om en bank till exempel gör en ”för stor” avsättning under år ett innebär det att 
företagsledningen får en större handlingsfrihet under år två och kan därmed ge ökade 
möjligheter att uppnå analytikernas förväntningar.  

Lag och regleringsincitament 
 ”Lag och regleringsincitament” föreligger om företaget med redovisningsmässiga val kan 
minska risken att bryta mot lagar och regleringar82.  
 
Det kan finnas incitament för bankernas företagsledning att försöka påverka redovisade 
värden för att på så sätt minska risken att drabbas av kostnader som är associerade med brott 
mot kapitaltäckningsreglerna. Det här incitamentet stärks eftersom Finansinspektionen utgår 
från externredovisningen vid en övervakning gällande om bankerna når upp till dessa regler.  
  
Medan praktiker, lagstiftare och tillsynsmyndigheter ser earnings management som något 
problematiskt har akademiker vanligen, utifrån ett ekonomiskt synsätt, ifrågasatt huruvida 
earnings management har någon påverkan på intressenternas beslut i en väl fungerande 
marknad.83 En teoretisk förklaring till den visade förekomsten av earnings management har 
varit att företagsledningen med redovisningsbedömningar signalerat privat information till 
marknaden. Investerare har förmågan att ”se igenom” bankernas redovisningsval och själva 
göra en riktig bedömning av bankens situation84. 
 
Finansinspektionens nya föreskrifter om tilläggsupplysning för gruppvis reservering av 
individuellt värderade fordringar kan, om de efterlevs, minska risken för en försämrad resurs 
allokering, det vill säga negativ earnings management. 

                                                 
82 Robb, S., 1998, ”The Effect of Analysts” Forecasts on Earnings Management in Financial Institutions”, The 
Journal of Financial Research, Vol. 21, s. 315-331 
83 Wall, L. & Koch, T., 2000, ”Bank Loan –Loss Accounting: A review of Theoretical and Eperical Evidence”, 
Federal Reserve Bank of Atlanta Economic Review, Second Quarter, s. 1-19 
84 Healy, P. & Wahlen, J., 1999, ”A Review of the Earnings management Litterature and its Implications for 
Standard Settings”, Accounting Horizons, Vol. 13, s. 365-383 
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4. EMPIRI 

I detta kapitel kommer vi till att börja med att ge en presentation av de olika 
bankerna vi besökt. Därefter sammanfattas respondenternas svar som framkom 
under intervjutillfällena. Våra egna tolkningar och analys av svaren återfinns i 
nästföljande kapitel. 
 

4.1  PRESENTATION AV BANKERNA 

 
Vid presentationen av bankerna används information från verksamhetsåret 2002. Vid 
uppsatsens skrivande har inte årsredovisningar för 2003 publicerats ännu. 
 
Föreningssparbanken, Nordea och SEB redovisar gruppvis reservering för individuellt 
värderade lånefordringar i sin årsredovisning för 2002. Av SEB:s och Nordeas totala reserver 
för kreditförluster utgör den gruppvisa reserveringen 26 procent respektive 18 procent. För 
FöreningsSparbanken är motsvarande siffra 70 procent. Handelsbanken redovisar bara 
individuellt identifierade lånefordringar i dess reserv för kreditförluster.  
 
4.1.1 FöreningsSparbanken 
 
FöreningsSparbanken bildades 1997 genom en fusion mellan Sparbanken Sverige och den 
kooperativa Föreningsbanken. Banken har ett omfattande kontorsnät, 538 kontor över hela 
Sverige. Tillsammans med fristående sparbanker och delägda banker har banken 858 kontor. I 
koncernen ingår Robur, Sveriges största företag inom fondförvaltning, och Spintab som är det 
näst största bostadsinstitutet. I september 2002 förvärvades HSB Bank, vilket är en mindre 
svensk bank koncentrerad på bosparande och bostadsutlåning. Koncernen hade vid slutet av 
2002 15 468 anställda.85 
 
I årsredovisningen för 2002 skriver FöreningsSparbanken följande angående 
Finansinspektionens nya föreskrifter:  
 

”Redovisningen har anpassats till Finansinspektionens förändrade värderings- och 
upplysningsregler avseende lånefordringar. De förändrade reglerna har inte medfört någon 
väsentlig förändring av låneportföljens värdering (…) Jämförelsetalen har omräknats”. 
(FöreningsSparbankens årsredovisning, 2002, s. 79) 

 
FöreningsSparbanken är den första banken som började redovisa gruppvisa reserver. Det har 
dock inte medfört någon ökning av de totala reserverna. Enligt årsredovisningen har en 
omklassificering genomförts av de tidigare individuella reserveringarna till en gruppvis 
reservering. 

 
4.1.2 Nordea 
 
Nordea är det ledande finansiella företaget i Norden. Den svenska verksamheten bedrivs 
under namnet Nordea Bank Sverige som består av ett av Sveriges största finansbolag. De har 
även stor verksamhet inom bolån och fondförvaltning. Nordea har drygt 250 kontor i Sverige. 
Koncernen hade vid slutet av 2002 37 322 anställda.86 
                                                 
85 FöreningsSparbanken, Årsredovisning, 2002 
86 Nordea, Årsredovisning, 2002 
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Redan innan de nya anvisningarna från Finansinspektionen kom ut gjorde Nordea 
avsättningar, avseende generell reservering. Det skedde i samband vid förvärv av utländska 
banker. I årsredovisningen för 2002 skriver Nordea: 
 

”Från och med 1 januari 2002 är det obligatoriskt att göra generella kreditförlustavsättningar 
enligt finansinspektionens anvisningar. En generell kreditförlustavsättning infördes i 
Nordeakoncernen i och med förvärvet av Nordea Bank Norge (i december 2000). Avsättningen 
hänför sig till förluster som ännu inte definierats som osäkra. Vid årsskiftet uppgick den generella 
avsättningen till 235 miljoner euro, varav 36 miljoner euro återstod från den generella avsättning 
som gjordes under tredje kvartalet 2001 (100 miljoner euro). Efter att under första kvartalet ha 
definierat och analyserat kreditförlustreserverna enligt de nya reglerna, omklassificerade Nordea 
de reserver (2 259 miljoner euro) (exklusive transferrisker på 155 miljoner euro) som fanns vid 
utgången av 2001 enligt följande: 
 
Miljoner euro 
Särskilda  1 803 
Gruppvis värderade       92 
Generella     364 
Summa   2 259” 
(Nordeas årsredovisning, 2002, s. 35) 

 
Finansinspektionens föreskrifter har enligt Nordeas årsredovisning inte på något sätt påverkat 
den finansiella rapporteringen. Det betyder att redovisningsprinciperna och värderingsgrunden 
för krediterna är densamma i jämförelse med årsredovisningen från 2001. Införandet av 
gruppvisa reserver har inte medfört någon ökning av de totala reserverna. Istället 
omklassificerade banken, se ovan, tidigare gjorda reserveringar som i regel var sådana 
generella avsättningar som gjorts på grund av förvärv av utländska dotterbanker.  
 
4.1.3 Handelsbanken 
 
Handelsbanken har 456 kontor på den svenska marknaden. Under 1990-talet har banken också 
växt i Norden, både genom förvärv och genom etablering av filialkontor. Utanför Sverige 
finns det 96 kontor, vilka är placerade i de Nordiska länderna och i Storbritannien. Det 
helägda Stadshypotek är den största aktören på den svenska bolånemarknaden. 
Handelsbanken har även verksamhet inom livförsäkring, fondförvaltning och 
finansbolagsverksamhet. Handelsbankens organisation är starkt decentraliserad vilket skall 
främja samspelet mellan kontor, kvalificerade specialister och effektiva stödfunktioner. 
Koncernen hade i december 2002 17 223 anställda.87 
 
Handelsbanken är den enda banken som inte har gruppvisa reserver för individuellt värderade 
lånefordringar med i sin balansräkning vid räkenskapsårets slut. De uttrycker ändå att de 
följer Finansinspektionens nya föreskrifter.   
 
Nedan följer bankens tolkning av Finansinspektionens nya föreskrifter: 
 

”Utöver den riskbedömning av individuella lånefordringar som kvartalsvis genomförs av samtliga 
kund- och kreditansvariga enheter i koncernen, har det inte identifierats några behov för att göra 
gruppvisa reserveringar.” (Handelsbankens årsredovisning, 2002, s. 53) 

 
 
 

                                                 
87 Handelsbanken, Årsredovisning, 2002 
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4.1.4 SEB 
 
SEB är en koncern som har fokus på stora företag, institutioner och privatpersoner. Banken 
har byggt upp en omfattande internationell verksamhet bland annat genom förvärvet av tyska 
BfG Bank.  SEB har 672 kontor i Sverige, Tyskland och de Baltiska staterna. I Sverige har 
SEB en stark ställning inom framförallt fondförvaltning och livförsäkring men även för 
bostadslån och finansbolagsverksamhet. Koncernen är verksam i 20 länder och har 
sammanlagt 20 000 anställda.88 
 
Även SEB har tidigare haft generella reserver i sin balansräkning då utländska förvärv av 
banker genomförts. I årsredovisningen kan följande utläsas om de nya redovisningsreglerna: 
 

”Klassificeringen och värderingen av lånefordringar har justerats efter de nya anvisningarna från 
Finansinspektionen som infördes från och med 2002.” (SEB: s årsredovisning, 2002, s. 50-51) 

 
SEB inför inte de nya föreskrifterna om gruppvis reservering för individuellt värderade 
lånefordringar förrän under det sista kvartalet 2002. Banken väljer då att omklassificera en del 
av den utgående totala reserven av befarade kreditförluster per den 31 december 2001 till 
gruppvis reserv. Införandet av de nya föreskrifterna har inte fått någon inverkan på SEB: s 
totala reserv för kreditförluster. I årsredovisningen för 2002 finns tydligt kommenterat hur 
implementeringen av de nya reglerna gått till och vilka principer som används vid 
värderingen: 

 
”Gruppvis reservering görs på den del av kreditportföljen som understiger bankens normala 
kvalitetskrav, men där ingen specifik reservering görs. De krediter som utgör underlag för 
gruppvis reservering ingår inte i osäkra lånefordringar.” (SEB årsredovisning, 2002, s. 51). 

 
4.1.5 Bankernas kreditreserveringspolitik 
 
Kreditreserveringspolitiken i bankerna skiljer sig åt i flera avseenden. Som tidigare 
nämnts har bankerna olika storlek på den gruppvisa reserveringen i förhållande till den 
totala reserveringen för kreditförluster.  
 
Följande citat ger en bild av bankernas skilda kreditreserveringspolitik för gruppvis 
reservering: 

FöreningsSparbanken 
”Vi ser stora orostecken i vår omgivning, vilket gör att det är motiverat att öka de gruppvisa 
reserveringarna. Detta trots att de riskrapporterade engagemanget faktiskt gått ned” 
 
”Av kreditförlusterna avsåg 567 Mkr gruppvisa reserveringar för individuellt värderade 
fordringar, vilket återspeglar koncernens konservativa reserveringspolitik.” 
(FöreningsSparbankens delårsrapport för januari-juni, 2002) 

SEB 
”SEB har under flera år haft en konservativ reserveringspraxis och gjort reserveringar i ett 
relativt tidigt skede”  
 

                                                 
88 SEB, Årsredovisning, 2002 
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”Vi kan idag inte se någon påtaglig försämring i våra kreditportföljer, men de fortsatt svaga 
ekonomiska utsikterna gör oss ödmjuka och kräver stor vaksamhet när det gäller krediter.”  
(SEB, bokslutsrapport januari-december, 2002)  

Nordea 
”Det finns ännu så länge inte några synbara tecken på kvalitetsförsämringar i kreditportföljen.”  
 
”Eftersom ökningar av osäkra fordringar och kreditförluster normalt uppträder med en viss 
eftersläpning i förhållande till ekonomiska nedgångar, följer Nordea utvecklingen av den 
övergripande kreditkvaliteten noga och vidtar proaktiva åtgärder närhelst det bedöms 
nödvändigt.” 
 (Nordeas bokslutsrapport för januari-december, 2002)  

 
4.2  SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER 

 
Genom en sammanställning av de genomförda intervjuerna vill vi ge en allmän bild av hur de 
svenska bankerna hanterar de nya redovisningsreglerna angående gruppvis reservering för 
individuellt värderade lånefordringar.  
 
4.2.1 Arbetsgång vid kreditförlustreservering 
 
I de intervjuade bankerna börjar kreditprocessen alltid i de lokala bankkontoren. Där beviljas 
krediter upp till ett förutbestämt belopp beroende på vilken bank det gäller. Den ekonomiska 
situationen hos bankernas kunder följs därefter upp regelbundet för att upptäcka om en 
kreditförlust kan komma att uppstå. 
 
Två av bankerna framför följande uttalande om processen och ansvarsfördelningen vid 
kreditgivning: 
 

”Det är väldigt reglerat vem som skall få ta olika beslut. När lån skall beviljas är beslutsgången 
ganska lång och går igenom en hierarkisk organisation där det finns många olika nivåer” 
 
” Det finns en dualitet i kreditbeviljandet att du som handläggare skickar ett förslag till beslut och 
det särskådas sedan i en delegation. Där pressas man på hur väl förslaget är genomtänkt. Om 
processen går vidare till nästa nivå i beslutsgången, blir det ännu tuffare” 

 
I alla de intervjuade bankerna utförs reserveringen av kreditförluster av den kundansvariga 
och den enhet som har godkänt krediten belastas med kostnaden vid förlust, kontoren är 
följaktligen resultatenheter. Bankerna följer, som tidigare nämnts, regelbundet upp sina 
engagemang för att kontrollera om situationen förändrats. Banken kan få signaler från olika 
håll om att kunden inte kan fullfölja sina förpliktelser. För att redan på ett tidigt stadium 
undvika att en kreditförlust uppstår sätts handlingsplaner89 in för det aktuella engagemanget. 
Därefter följs engagemang med en förhöjd kreditrisk upp minst en gång per kvartal för 
samtliga banker. 
 
Från de lokala bankkontoren skickas sedan information om kreditförluster vidare upp i 
organisationen till koncernnivå, där det totala reserveringsbehovet för individuellt värderade 
lånefordringar tas fram. Det är också på koncernnivå som sedan en bedömning görs av hur 
mycket den gruppvisa reserven behöver uppgå till.  

                                                 
89 Benämningen på handlingsplaner varierar för de olika bankerna 
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De nya reglerna om gruppvis reservering är inte helt främmande för bankerna eftersom de har 
förvärvat utländska banker i länder som redan har använt sig av gruppvis reservering för 
befarade kreditförluster. De benämnda reserver som återfanns i de uppköpta bankerna har nu 
utvärderats med utgångspunkt från de nya svenska reglerna. 
 
4.2.2 Acceptans och tillämpning av reglerna i bankerna 
 
FöreningsSparbanken, SEB och Nordea är över lag positivt inställda till Finansinspektionens 
föreskrifter angående gruppvis reservering. Handelsbankens inställning avviker från de övriga 
bankerna, vilket också resulterat i en annan tillämpning av föreskrifterna. 
 
En av bankerna lämnade följande kommentar angående deras uppfattning om den gruppvisa 
reserveringens tillämpning: 
 

”Det var svårt att peka ut innan vilka företag som inte skulle komma att betala om 12 månader. 
Varför går den här kunden i konkurs om 12 månader? Varför gör vi ingenting åt det redan nu? 
Det är som en mental cirkel i huvudet. Jag tror att de här företagen går omkull inom ett år men om 
jag tror det så borde jag se till att motverka det så att de inte går omkull om ett år. Det blev svårt i 
logiken att reserveringarna kom in i ett sent skede.  
Det är bättre nu när man kan göra en blockreservering på hela stocken. Vi försöker fastställa det 
här glappet på ett verklighetsskapande sätt men ändå utifrån en individuell prövning. Det är 
relativt lite subjektivitet i det hela. Och det är mycket enklare att förklara för placerare. Vi har en 
metodik som vi följer”.  

 
Handelsbanken anser att man genom att använda gruppvis reservering inte tar ansvar för den 
enskilda kunden och därmed underlättar och förenklar hanterandet av kreditförluster. Banken 
anser sig ha en bra relation och kännedom om sina kunder. Kundansvariga på lägsta nivån har 
då möjlighet att på bättre och tillförlitligare sätt följa upp den ekonomiska situationen hos 
kunden. Det gör att eventuella problem fångas upp i ett tidigare skede. Handelsbanken 
bedömer då att det är obefogat att använda gruppvis reservering eftersom det inte förekommer 
någon tidsfördröjning från det att ett problem uppstår till dess att banken känner till det.  
 
Handelsbanken anser vidare att det är lättare att ”hamna” fel om reserveringsbehovet fastställs 
efter det att en bedömning gjorts av en bransch. Det är inte säkert att det går dåligt för alla 
företag i en utsatt bransch och då är risken att alla företag i branschen dras över samma kam. 
Handelsbanken anger dock att de varje kvartal genomför en prövning på central kreditnivå för 
att kontrollera om en gruppvis reservering bör tillämpas. Banken har än så länge inte funnit 
några skäl till detta.  
 
En bank kommenterar Handelsbankens val att inte redovisa gruppvis reservering på 
nedanstående sätt. 
 

”Banken anser förmodligen inte att det förekommer någon fördröjning i tid från det att förlusten 
inträffar till dess att banken upptäcker den eftersom de anser sig ha kontroll över alla krediter på 
individuell nivå”  
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FöreningsSparbankens tolkning och tillämpning av Finansinspektionens föreskrifter bemöts 
av en annan bank på följande sätt: 
 

”FöreningsSparbanken sticker ut när det gäller gruppvisa reserveringar i procent av totala 
kreditreserveringar (…) antingen reserverar de i ett sent skeende eller är det så att de gör det i ett 
tidigt skeende och därmed ständigt överreserverar. Jag vet inte riktigt om tolkningen mellan 
bankerna är lika när det gäller att börja reservera kreditförluster”. 
 

Flera av bankerna anser att införandet av gruppvis reservering kan medföra att resultatet blir 
jämnare över åren vilket har bemötts positivt av företagsledningarna. Genom gruppvis 
reservering kan reserver byggas upp när det går bra för att sedan användas för att jämna ut 
resultatet de år när det går sämre.  
 
Samtliga banker är av uppfattningen att kreditreservering inte är en exakt vetenskap och att 
det då alltid kommer att finnas inslag av subjektiva bedömningar. En av bankerna framför 
följande angående kreditreservering: 
 

”Som jag sa tidigare bygger kreditbedömningar till största delen på erfarenheter. Fastän det bara 
finns ett regelverk kan två personer komma fram till skilda värderingar men ingen av dem behöver 
ha fel”. 

 
Flera av bankerna ansåg att Finansinspektionens föreskrifter angående gruppvis reservering 
inte var genomtänkta när de först kom ut och att det har påverkat vilken tillämpning de fått 
hos bankerna.  

 
Bankerna anser att det i nuvarande föreskrifter finns stort utrymme för tolkningsmöjligheter 
då det föreligger flera sätt att se på begreppet ”inträffad” händelse. De anser även att 
föreskrifterna också är för teoretiskt inriktade och att det försvårar tillämpningen. 
 

”Angående de nya föreskrifterna anser jag att finansinspektionen försökt anpassa sig till Basel 
men kanske inte tänkt på hur det ser ut i verkligheten.”  

 
4.2.3 Metod för fastställande av gruppvis reservering för individuellt värderade 

lånefordringar 
 
Då flera av bankerna anser att det inte går att använda sig helt och hållet av förutbestämda 
regler för att bestämma den gruppvisa reservens storlek har de därför inte utvecklat en modell 
för ändamålet. Det har istället blivit viktigare att lägga tyngdpunkten på kunskap och 
erfarenhet.  
 
Av de fyra bankerna är det för tillfället bara SEB som använder en fastställd modell för att 
beräkna den gruppvisa reservens storlek. Det är därför vi valt att mer ingående beskriva 
uppbyggnaden av deras modell. 

SEB 
SEB använde sig inte av gruppvis reservering före det sista kvartalet 2002. Anledningen till 
det var att modellen inte hade färdigställts förrän då. Modellen bygger på migration i ett 
riskklassificeringssystem där bankens kunder efter en bedömning blir placerade i en riskklass. 
Det finns elva riskklasser där klass ett är den med lägst riskexponering. Kunder som befinner 
sig i riskklass ett till sex anses inte vara ett problem ur risksynpunkt. Det är först när de 
befinner sig på andra sidan av skalan som risken betydligt ökar för banken.  
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Det är många faktorer som påverkar vilken riskklass ett företag placeras i. Det kan bland 
annat bero på företagets; ägare, organisation, styrelse, räkenskapsanalys samt vilken bransch 
de befinner sig i. Det sker alltså en bedömning av företagets interna och externa förhållanden. 
 
Två väsentliga frågor skall också besvaras innan det går att fastställa vilken riskklass ett 
företag skall placeras i. Frågorna tas upp och besvaras av kreditkommittéerna i banken. 
 

 Hur stor är sannolikheten för att ett företag hamnar i obestånd inom 12 månader? 
 
SEB gör först en gradering av aktuella företag utifrån vilken risk banken kan tänkas vara 
utsatt för. Det kan dock vara komplicerat att med utgångspunkt i objektiva grunder förutspå 
om ett företag kommer att hamna i obestånd inom 12 månader. Bedömningen om sannolikhet 
för förlust bygger till största delen på de ansvarigas erfarenhet om kreditbedömning. Den 
kreditansvarigas erfarenhet och mångåriga vana är avgörande och är egenskaper som en 
kreditansvarig måste ha för att ha möjlighet att utföra sina arbetsuppgifter: 
 

”Jag har sett tillräckligt många kreditgivningar för att veta om det kommer att inträffa en 
situation då de inte kan betala. Kan kanske till att börja med betala ränta och amorteringar men 
av olika skäl kommer de inte att ha möjlighet att göra det i fortsättningen”. 

 
Det förekommer dock objektiva grunder vid bedömningen av om ett specifikt företag kommer 
att hamna i obestånd inom 12 månader. Banken gav ett exempel på en situation då 
sannolikheten för obestånd drastiskt ökar:  
 

”Ett åkeri har fått sitt kontrakt uppsagt med dem som de kör för. Trots att de har en bra 
balansräkning bakåt i tiden och ännu inte blivit nödlidande går det att förutspå att de inte kommer 
att kunna fullfölja sina förpliktelser mot banken. De kan då hamna i riskklass nio, vilket betyder 
att sannolikheten för konkurs har ökat”.  

 
 Vilken förväntad förlust kan banken utsättas för om ett företag hamnar i obestånd inom 

12 månader? 
 
Då banken ska avgöra hur stor den förväntade förlusten kan bli utförs först en bedömning av 
marknadsvärdet för de säkerheter som banken har vid obeståndstillfället. Företaget kan ha 
tillgångar som har ett högt bokfört värde men inget marknadsvärde, till exempel en 
maskinpark som inte har ett värde förutom för det specifika företaget. Detta värde kan då inte 
tas med i beräkningen av vad banken kan tänkas få tillbaka för att täcka förlusten.  
 
Därefter räknar banken bort marknadsvärdet på säkerheten från lånefordringen för att få fram 
säkerhetsglappet. Detta belopp kan variera från noll kronor till i värsta fall en större del av 
lånefordringens värde. Säkerhetsglappet fastställs individuellt för varje enskild kund och det 
handhas av kreditkommittén. Nedan exemplifieras hur banken får fram den förlust de kan 
utsättas för: 
 

”Åkeriet som inte längre har något kontrakt får då inte några kundfordringar eftersom det inte 
längre finns någon kund att köra för. Banken får då värdera sina fordringar och se hur mycket 
som kan tillfalla banken genom säkerheter. Vi tar de utestående fordringarna och drar bort 
säkerhetens marknadsvärde som kommer banken tillgodo. Av återstående värde, vilket utgör 
säkerhetsglappet, reserverar vi en summa. Den här värderingen görs varje månad”. 
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Varje månad räknas en sammanvägd förlustrisk fram för de riskklasser där det finns behov av 
gruppvis reservering. Den vägda förlustrisken räknas fram genom att ta en procentandel av 
gruppens säkerhetsglapp och sedan reserveras detta belopp. Med stigande riskklass stiger 
också reserveringsgraden. Sannolikheten för att ett företag i till exempel riskklass tio går i 
konkurs är relativt hög och reserveringsbeloppet blir då också högre. 

FöreningsSparbanken, Nordea och Handelsbanken  
FöreningsSparbanken och Nordea använder ingen förutbestämd modell vid fastställandet av 
gruppvis reservering för individuellt värderade lånefordringar. Bankerna har dock interna 
modeller som de använder när de ska bedöma vilka kreditrisker de utsätts för, såsom rating 
och economic capital modeller. 
 
Det finns flera anledningar till att Nordea inte har en specifik modell för fastställandet av den 
gruppvisa reserveringen. För det första anser de att kostnaden för att ta fram en modell är 
större än nyttan. Vidare påstår de att det inte går att utforma en modell som kan förutse en 
förhöjd kreditrisk i förtid för en grupp av krediter. De anser att föreskrifternas innehåll är för 
teoretiska och inte tar tillräcklig hänsyn till hur det ser ut i verkligheten.  
 
Den nuvarande metoden som FöreningsSparbanken använder sig av baseras på intern 
rapportering av engagemangens kreditrisker. Informationen i rapporterna analyseras på basis 
av tidigare erfarenheter och utifrån det bestäms den gruppvisa reservens storlek.  
 
Handelsbanken anser, som vi tidigare nämnt, att det inte finns behov av att göra en 
reservering för gruppvisa krediter. Banken har därför inte en modell för att beräkna gruppvis 
reservering. 
 
4.2.4 Utsikter och förhoppningar om kommande regler 
 
Utvecklingen av de kommande kapitaltäckningsreglerna i Basel II har varit ett starkt 
incitament för bankerna att utveckla bättre och nya modeller för hantering av kreditförluster.  
 
Utvecklingen och tillämpningen av de nya reglerna för kreditreservering är dock enligt flera 
av bankerna beroende av det slutliga fastställandet av IAS 39. Innan det slutliga beslutet har 
fattats är det svårt att veta hur det kommer att bli i framtiden. 
 
Vid införandet av de kommande kapitaltäckningsreglerna, Basel II, har Handelsbanken starka 
förhoppningar om att de kan bli en vinnare. Anledningen till att banken anser sig tjäna på de 
nya reglerna är, enligt dem själva, att de bland annat historiskt sett haft lägre kreditförluster än 
övriga banker. En bank som bakåt i tiden haft mindre kreditförluster än andra banker kommer 
då också att få lägre krav på sig gällande kapitaltäckningsgraden.  
 
En annan bank uttrycker följande om införandet av Basel II: 
 

”Jag tror att varje bank måste bygga upp ett statistiskt system för annars kommer 
kapitalkostnaden att blir oerhört dyr. Det gäller att vi är bra på att ta fram modeller för 
kapitaltäckningsgraden men det är inte lätt att hitta en modell som stämmer och som kan ge 
statistiskt bra och relevant information”. 

 
 
 



 

 31

  Redovisning av befarade kreditförluster- En studie av svenska banker                  

 
5. ANALYS 

I kapitlet analyseras de resultat som framkommit under studien. Svaren från den 
empiriska studien jämförs utifrån referensramen och kommenteras. 

 
5.1  TOLKNING OCH TILLÄMPNING AV REGLERNA 

 
Det råder stor skillnad mellan bankerna i deras redovisningsval vid gruppvis reservering. Den 
största skillnaden kan noteras mellan Handelsbanken och FöreningsSparbanken där 
Handelsbanken valt att inte redovisa gruppvis reservering överhuvudtaget och 
FöreningsSparbanken har en gruppvis reservering som utgör 70 procent av totala befarade 
kreditförluster.  
 
Ett av syftena för att införa gruppvis reservering för individuellt värderade lånefordringar var 
att befarade kreditförlusterna skulle visa sig i redovisningen vid ett tidigare skede. De banker 
som tillämpar gruppvis reservering anser att de uppnått det syftet. Handelsbanken, som 
tidigare nämnts inte använder gruppvis reservering, anser att de redan innan kunde fånga upp 
osäkra lånefordringar i tid. 
 
Som synes har de två bankerna olika tillämpning av reglerna men båda menar trots det att de 
följer Finansinspektionens föreskrifter. Anledningen till att tolkning och tillämpning skiljer 
sig åt mellan bankerna kan tänkas bero på hur organisationen och ansvarsfördelningen av 
kreditförlustreserveringen är uppbyggd. Ytterligare en anledning skulle kunna vara att 
bankernas syn på begreppet inträffad händelse skiljer sig åt. 
 
Finansinspektionens föreskrifter bygger på de allmänna principerna om lånevärdering i IAS 
39 samt på ”Sound Practices for Loan Accounting and Disclosure” från Baselkommittén. 
Dokumenten är skrivna på engelska och vid utformningen av FFFS 2000:18 översattes 
tidigare nämnda dokument till svenska.  En av anledningarna till de olika tolkningarna av 
föreskrifterna kan ha sin grund i feltolkade och felvalda ord vid översättningen. En annan 
anledning till att det förekommer olika tolkningar är, enligt bankerna själva, att den slutliga 
utformningen av föreskrifterna inte är färdigställda ännu. Det beror på att bakomliggande 
dokument från IAS 39 vid denna tidpunkt ännu inte blivit fastställda. Det här är orsaker som 
skapar utrymme för olika tolkningsmöjligheter. 
 
Finansinspektionens roll på den svenska marknaden är att övervaka om bankerna efterlever 
lagar, förordningar och andra regler. Finansinspektionen har också ansvaret att utfärda 
föreskrifter. De här arbetsuppgifterna kan tillsammans ses som oförenliga. Det här kan ha 
påverkat tillämpningen av reglerna och därmed jämförbarheten mellan bankernas redovisning.  
 
5.1.1 Reserv för befarade kreditförluster 
 
Enligt bankernas årsredovisning, för 2002, har de nya reglerna om gruppvis reservering inte 
inneburit att den totala reserven för kreditförluster ökat och har därmed inte fått effekter på 
resultatet. Det har dock skett en omfördelning av bankernas reserver för befarade 
kreditförluster. 
 
Nordea och FöreningsSparbanken omklassificerade de gamla reserverna och räknade om 
jämförelsetalen direkt när de nya reglerna började gälla. Under det sista kvartalet 2002 
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introducerade SEB gruppvis reservering och valde då att genomföra implementeringen på 
liknande sätt som Nordea och FöreningsSparbanken. I årsredovisningen för 2002 utgör den 
gruppvisa reserveringen i FöreningsSparbanken 70 procent av den totala reserven. Samma 
siffror för SEB och Nordea är 26 respektive 18 procent. Att de totala reserverna i bankerna 
inte ökade när den gruppvisa reserveringen infördes kan ses som ett tecken på att bankerna 
under 2001 gjort för stora avsättningar.  
 
Både SEB och Nordea uppger att de, redan innan den gruppvisa reserveringen infördes, 
använde sig av generella reserver. Dessa redovisas på liknande sätt som de gruppvisa 
reserveringarna och effekten av de nya reglerna blir inte nämnvärt.  
 
5.1.2 Tidsmässig bedömning av inträffad händelse 
 
Enligt Finansinspektionens föreskrifter ska en reservering göras med utgångspunkt i 
inträffade händelser som är kända på balansdagen: 
 

”Reserveringar för osäkra lånefordringar per balansdagen ska göras utifrån de inträffade 
händelser och omständigheter som är kända på balansdagen.” 4 kap. 8 e § 

 
Även händelser och omständigheter som är kända på bokslutsdagen anser vi borde ligga till 
grund för reserveringen av osäkra lånefordringar. Händelser som existerat på balansdagen, 
men inte blir kända för banken förrän på bokslutsdagen, borde då vara med i årsredovisningen 
så att alla företeelser som påverkar reservens storlek för det aktuella året innefattas.   
 
5.1.3 Inträffad händelse 
 
Bankerna anger i årsredovisningarna för 2002 att de följer Finansinspektionens föreskrifter 
angående att göra en bedömning av gruppvis reservering för individuellt värderade 
lånefordringar.  
 
Reglerna om vad som menas som en inträffad händelse är för tillfället osäkra. 
Finansinspektionen anser att IASB och IAS 39 ger ett tvetydigt budskap när det gäller om en 
inträffad händelse ska värderas utifrån ett ekonomiskt värdebaserat synsätt eller om en mer 
statistisk IBNR syn skall användas. Uttalanden från IASB anser Finansinspektionen tyder på 
att de förespråkar ett ekonomiskt synsätt på förlustbegreppet. 
 
Följande definition, på ”impairment”90, i IAS 39 anses av Finansinspektionen ge uttryck för 
att IASB har en ekonomisk syn på förlustbegreppet: 
 

A financial asset is impaired if its carrying amount is greater than its estimated recoverable 
amount…” (IASB, 2002, s. 39-55, p.109) 

 
Det är enbart Handelsbanken som gör bedömningen att någon gruppvis reservering inte 
erfordras. Det synsätt de har anammat kan då ses en traditionell statistisk syn, ett så kallat 
IBNR-tänkande. Handelsbanken anser i och med detta att förlustbekräftelseperioden är 
oväsentlig. Övriga banker inför under året gruppvis reservering i olika omfattning. Det är 
dock svårare att tolka vilket synsätt som de tillämpar.  
 

                                                 
90 nedskrivningsbehov/förlust 
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SEB och FöreningsSparbanken anger att de gör reserveringar om det är sannolikt att förluster 
har inträffat. Det är samma tolkning som Finansinspektionen anger i föreskriften.  
 

”… När kreditinstitut bedömer det som sannolikt att kreditförluster har inträffat i en grupp av 
lånefordringar som skall värderas individuellt men där förlusterna ännu inte kan hänföras till de 
individuella fordringarna, skall institutet göra en gruppvis reservering för dessa kreditförluster.” 
4 kap 8 c § - Gruppvis reservering av lånefordringar 

 
Nordeas syn skiljer sig dock från de övriga bankerna då de bygger bedömningen på 
sannolikheten för att en förlust kommer att inträffa. 
 
I Nordeas årsredovisning 2002 står följande om bedömningen av en inträffad händelse: 
 

”Groupwise provisions of individual loan receivables 
For groups of loan receivables, where it is deemed probable that loans losses will be incurred, but 
where the individual loan receivable within the group cannot yet be identified, a provision must be 
made in respect of the entire group of loan receivables.”(Nordeas årsredovisning, 2002, s. 38) 

 
Det här ger uttryck för att Nordea tillämpar en mer utvidgad statistisk syn på vad som ska ses 
som en inträffad händelse än vad FöreningsSparbanken och SEB gör. FöreningsSparbanken 
och SEB anser vi intar en position mellan en traditionell- och en utvidgad statistisk syn. 
 
I bankernas årsredovisningar för 2002 finns betydande skillnader i fråga om storleken på den 
gruppvisa reserven. Anledningen till det är att bankerna har olika uppfattning om 
förlustbekräftelseperiod och sannolikhetsbegreppet. FöreningsSparbanken redovisar en 
gruppvis reserv på 70 procent av den totala reserven för kreditförluster. För Nordea och SEB 
är motsvarande siffror 18 procent respektive 26 procent. Det här skulle kunna leda till att 
jämförbarheten mellan bankernas redovisningar försämras. Finansinspektionen har satt 
riktlinjer för hur redovisningen skall utformas och vilket innehåll den ska ha. Syftet med 
riktlinjerna är att skapa en god grund för jämförbarhet och objektivitet i redovisningen. 
 
Som vi nämnt vid ett flertal tillfällen finns det för närvarande inte en gemensam tolkning av 
Finansinspektionens föreskrifter och utan tydliga riktlinjer skapas utrymme för egna 
bedömningar av kredithantering i bankerna. Årsredovisningarna fungerar då inte som ett 
tillförlitligt redskap vid jämförelser mellan olika banker. 
 
Informationen i redovisningen måste vara tillförlitlig för att ha ett värde och får då inte 
innehålla felaktigheter. Även om informationen i sig är relevant, till exempel att lånevärdering 
som princip ska avspegla kreditförluster som inträffat i en grupp av lån, kan informationen bli 
vilseledande om den bygger på alltför osäkra antaganden. 
 
Nedanstående kommentar visar skillnader i redovisningen av kreditförluster, vilket resulterar i 
olika utformning av årsredovisningen: 
 

”Föreningssparbanken sticker ut när det gäller reserveringar i procent av krediter. (…) Vet inte 
riktigt om tolkningen emellan bankerna är lika när det gäller att börja reservera för 
kreditförluster”.  
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5.2  MODELL FÖR ATT FASTSTÄLLA GRUPPVIS RESERVERING 

 
Det är bara SEB som använder en fastställd modell för att beräkna den gruppvisa 
reserveringens storlek. Modellen bygger på ett riskklassificeringssystem med migration 
mellan olika riskklasser. Nordea och FöreningsSparbanken använder andra metoder för att 
beräkna den gruppvisa reserveringen. Modellerna är dock inte särskilt framtagna för det 
ändamålet. Att användandet av modeller inte är stort kan ge en indikation på att det 
fortfarande finns stort utrymme för subjektiva bedömningar av reservens storlek trots de nya 
reglerna. 
 
Det fanns förväntningar från Finansinspektionen att bankerna vid bestämmandet av den 
gruppvisa reservens storlek skulle använda sig av förutbestämda modeller: 
 

”Reserveringarna skall göras utifrån en konsekvent tillämpning av logiska och tillförlitliga 
metoder...” 4 kap 8 c § - Gruppvis reservering av lånefordringar 
 

Med stöd av intervjuerna framgår det dock att det bara är en av bankerna som nått upp till 
kravet att använda en fastställd modell vid framtagandet av den gruppvisa reservens storlek. 
Värt att notera är att det i den internationella förlagan, ”Sound Practices for Loan Accounting 
and Disclosure”, till Finansinspektionens föreskrifter inte finns en motsvarande punkt i fråga 
om hur reserveringarna skall göras. Det framkommer dock att statistiska metoder inte är 
tillämpliga vid alla tillfällen utan metodens precision, tillräcklighet och tillförlitlighet måste 
först säkerställas: 
 

”Statistical methodologies are not appropriate in all cases. For instance, they are not appropriate 
for banks that do not have capabilities of using these approaches. Moreover, the adequacy, 
accuracy and reliability of statistical methodologies need to be properly established.” (Sound 
Practices for Loan Accounting and Disclosure, Baselkommittén, 1999) 

 
Istället fick vi intrycket att flera av bankerna fokuserar arbetet på ta fram modeller som avser 
beräkning av de kapitaltäckningskrav som införs under Basel II. Framtagandet av dessa 
modeller har enligt en av bankerna varit en drivkraft bakom införandet av gruppvisa reserver.    
 
Modellerna för att räkna ut kapitaltäckningskravet baseras på en vidareutveckling av de 
metoder som används för att beräkna sannolikhet för förlust. Det är ej ännu klart om dessa 
metoder för att räkna fram kapitalkravet lever upp till de krav som föreskrifterna ställer på 
tillförlitlighet och logik. 
 
5.3  FÖREKOMST AV EARNINGS MANAGEMENT I BANKER 

 
Vid fastställandet av den gruppvisa reservens storlek har bankerna möjlighet att göra vissa 
redovisningsmässiga val. Så länge förfarandet till största delen bygger på bedömningar som 
grundar sig på erfarenhet och kunskap kommer det alltid att finnas utrymme för earnings 
management.  
 
I alla de intervjuade bankerna utförs reserveringen av kreditförluster av den kundansvariga i 
de lokala bankkontoren. Från de lokala kontoren skickas sedan informationen om 
kreditförluster vidare upp i organisationen där det totala reserveringsbehovet tas fram på 
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koncernnivå. De nya reglerna kan ha bidragit till att koncernledningarna erhållit ökade 
möjligheter att påverka den totala reservens storlek. Detta på grund av att koncernledningen 
nu också ska ta beslut om storleken på den gruppvisa reserven.  
 
Av de lokala bankkontor som är resultatenheter kan kontorschefen tänkas vilja påverka 
resultatet och ”leda” det åt önskvärt håll. Om det lokala kontoret inte vill visa upp ett negativt 
resultat kan de fördröja reserveringen för befarad kreditförlust under en period och därmed 
lämna ett felaktigt positivt resultat. Detta är något som en av de intervjuade bankerna 
bekräftat under intervjutillfället. Det tillades dock att det här handlandet inte skulle vara 
möjligt att utnyttja under en längre period då bankens egna kredituppföljningssystem 
tillsammans med regelbundna genomgångar av kreditförlusterna skulle fånga upp 
felaktigheterna.  
 
Redan innan de nya reglerna infördes kan det ha funnits utrymme för subjektiva bedömningar. 
Detta då den kreditansvariga i de lokala kontoren baserar sina bedömningar på erfarenhet och 
antaganden, vilket oundvikligen innehåller subjektiva inslag. Möjligheten att använda 
redovisningsval för ett specifikt syfte kan därmed tänkas ha förekommit även innan 
föreskrifterna om gruppvis reservering infördes då de individuella reglerna tolkades 
konservativt, vilket bekräftas av de kommentarer som lämnades i boksluts- och 
delårsrapporter för 2002: 
 

”Av kreditförlusterna avsåg 567 Mkr gruppvisa reserveringar för individuellt värderade 
fordringar, vilket återspeglar koncernens konservativa reserveringspolitik.” 

 
”SEB har under flera år haft en konservativ reserveringspraxis och gjort reserveringar i ett 
relativt tidigt skede”  

 
Konsekvensen av att bankerna sedan tidigare använt reglerna för individuellt värderade 
lånefordringar på ett konservativt sätt har lett till att omklassificeringen av den totala reserven 
inte påverkat resultatet på ett nämnvärt sätt.  
 
Olika incitament för att påverka bankernas redovisningsval presenterades i referensramen. 
Kapitalmarknadsincitamentet kan tänkas förekomma i resultatutjämningssyfte, då viljan finns 
hos bankerna att i goda tider öka reserverna för att på så sätt samla på sig en säkerhetsbuffert. 
Möjligheten att jämna ut resultatet nämndes utav två av bankerna vid intervjutillfällena. Lag- 
och regleringsincitamentet kan tänkas äga rum om en bank har svårigheter att leva upp till 
kapitaltäckningsreglerna. 
 
Ingen av de banker som vi intervjuade hade några problem med att nå upp till kravet på 8 
procent i kapitaltäckning och därmed är det incitamentet inte aktuellt för bankerna. Det kan 
dock tänkas att bankerna i framtiden får incitament att använda sig av earnings management 
då de nya kapitaltäckningsreglerna införs. Ett incitament för earnings management som vi 
noterade under intervjuerna med bankerna är att använda gruppvis reserveringar för att leda 
resultatet åt ett önskvärt håll. Trots att det finns möjlighet till att manipulera resultatet tror vi 
inte att det fungerar att göra under en längre tid. Samma resonemang kan föras för bankerna 
på koncernnivå där företagsledningen kan tänkas vilja visa en jämn vinstutveckling.  
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6. SLUTSATS 

Uppsatsens avslutande kapitel knyter an till det inledande kapitlet. Avsikten är att 
besvara och diskutera resultatet utifrån studiens problemformulering och syfte. 
Avslutningsvis lämnas förslag till fortsatta studier i ämnet utifrån tankar och 
idéer som vuxit fram under arbetets gång. 

 
Syftet med uppsatsen är att undersöka och beskriva hur bankerna redovisar en befarad 
kreditförlust. Vidare är syftet att identifiera skillnader och likheter mellan de olika bankernas 
tillämpning av reglerna. Vi vill även ta reda på om det finns utrymme för earnings 
management. Med hjälp av en kvalitativ studie har vi, utifrån problemställningen, kommit 
fram till följande slutsatser. 
 
Hur redovisas en befarad kreditförlust efter införandet av gruppvis reservering för 
individuellt värderade lånefordringar?  
 
De nya reglerna innebar ingen stor förändring av bankernas totala reserver för befarade 
kreditförluster. Anledningen till detta är bland annat att bankerna sedan tidigare värderat 
individuellt värderade lånefordringar på ett konservativt sätt. Istället medförde de nya 
redovisningsreglerna en omfördelning av tidigare individuella och generella reserver till 
gruppvisa reserver utan någon större resultatpåverkan.  
 
Det finns för närvarande stora skillnader mellan bankerna angående tolkningen av 
Finansinspektionens nya föreskrifter. Handelsbankens tolkning av föreskrifterna har resulterat 
i att de inte har gjort några avsättningar till gruppvisa reserver. FöreningsSparbanken har 
däremot tolkat föreskrifterna på ett annat sätt och deras gruppvisa reserveringar av befarade 
kreditförluster uppgår till 70 procent av total reservering. De här skilda synsätten ryms dock 
för närvarande inom samma regelverk. 
 
Det är bara en av de intervjuade bankerna som använder en specifik modell för att beräkna 
den gruppvisa reservens storlek. Det kan innebära att trots införandet av mer detaljerade 
regler om hur reservens storlek ska fastställas finns det fortfarande stora möjligheter för 
bankerna att göra egna bedömningar vid fastställandet av reservens storlek.  
 
De nya reglerna innebar för flera av bankerna att en befarad kreditförlust visar sig tidigare i 
redovisningen. Men då den gruppvisa reserven till stor del bygger på bedömningar är det inte 
säkert att redovisningen för den skull blir objektiv och användbar för beslut. 
 
Förekommer olika synsätt vid redovisning av gruppvis reservering och vilken påverkan kan 
det ha på jämförbarheten mellan bankerna? 
 
Finansinspektionen har satt upp riktlinjer för hur redovisningen ska utformas men på grund av 
otydligheter i tolkningen av föreskrifterna skapas förutsättningar för olika tillämpningar. 
Det är främst tolkningen av begreppet inträffad händelse som bidragit till bankernas olika 
tillämpning och tolkning av föreskrifterna. Handelsbankens tolkning bygger på det 
traditionella IBNR tänkandet medan Nordea har en mer utvidgad statistisk syn på begreppet 
inträffad händelse. FöreningsSparbanken och SEB befinner sig i en position emellan 
Handelsbanken och Nordea. 
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Då det förekommer olika synsätt i bankerna kan det leda till att jämförbarheten mellan 
bankerna försämras då bankernas redovisning inte blir ett tillförlitligt instrument. 
 
Finns det utrymme för earnings management? 
 
Vid fastställandet av den gruppvisa reservens storlek har bankerna möjlighet att göra vissa 
redovisningsmässiga val. Eftersom förfarandet till största delen bygger på bedömning 
kommer det att finnas utrymme för earnings management. Det största incitamentet för 
bankerna att utnyttja earnings management är enligt vår studie, kapitalmarknadsincitamentet, 
att jämna ut resultatet och därmed få en jämnare vinstutveckling 
 
6.1  FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

 
Under arbetets gång har olika frågeställningar dykt upp som kan vara av intresse att bevaka i 
framtiden. Ett förslag till fortsatta forskning är att göra en följdstudie av Handelsbanken, SEB, 
Nordea och FöreningsSparbanken när de kommande kapitaltäckningsreglerna, Basel II, införs 
och undersöka vilka effekter de får. Frågeställningar som kan vara intressanta att besvara är 
vilka metoder och modeller för att beräkna kapitaltäckningskravet har bankerna infört? Vilka 
banker blir vinnare och vilka blir förlorare? 
 
Ytterligare förslag till forskning är att följa Handelsbankens redovisning av kreditförluster om 
de skulle bli tvingade att införa gruppvis reservering för individuellt värderade lånefordringar. 
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BILAGA I – Intervjumall 
 

SEB, Nordea, Handelsbanken och Föreningssparbanken 
 

 Hur gör Ni bedömningar om när en kreditförlust kan komma att uppstå? Om en 
kreditförlust befaras uppstå i en grupp av fordringar, där den ännu inte kan värderas 
individuellt, hur hanteras det? 

 
 Arbetsgång vid en befarad kreditförlust? 

 
 Hur mycket bestämmer externa regelverk och hur mycket bestämmer ni själva om vad 

som är att betrakta som en befarad kreditförlust?  
 

 Anser ni att det finns oklarheter i Finansinspektionens föreskrifter angående dess 
tillämpningsmöjligheter? 
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BILAGA II- FFFS 2002:22 
 
Vid införandet av gruppvis reservering skedde en del ändringar i värderingsregler och 
tilläggsupplysningar. Bilagan innehåller de väsentliga delar av kapitel fyra och fem i FFFS 
2002:22 
 

4 kap. Värderingsregler 
 

Inledning 
Allmänna råd 
Definition av lånefordran 
En lånefordran är en finansiell tillgång som uppstår när en långivare överlämnar kontanter eller andra tillgångar 
till en låntagare som är skyldig att återbetala dessa, antingen på en angiven dag, på angivna dagar eller vid 
anfordran. En lånefordran löper vanligtvis med ränta.  
Lånefordringar omfattar exempelvis: 
a) konsumentkrediter, konsumenters checkkrediter och kreditkortslån, 
b) privata bostadslån med pantsäkerhet, 
c) lån som inte är personkrediter, t.ex. pantlån i kommersiella fastigheter, 
projektfinansiering och krediter till företag, finansinstitutioner, stater och 
offentliga organ, 
d) fordringar enligt finansiella leasingavtal, samt 
e) andra finansieringsformer som i sak innebär utlåning, t.ex. Repotransaktioner. 
 
(…) 
 
Värdering av lånefordringar som utgör anläggningstillgångar 
8 § Initialt ska en lånefordran redovisas i balansräkningen till anskaffningsvärdet. När lånefordran uppstår 
genom institutets egen utlåning, är anskaffningsvärdet det belopp som har lånats ut med tillägg för direkta 
transaktionskostnader. Om lånefordran har förvärvats från tredje part, är anskaffningsvärdet det verkliga värdet 
av den erlagda ersättningen för att förvärva lånefordran med tillägg för direkta transaktionskostnader. Efter det 
att en lånefordran har redovisats initialt ska den, så länge den inte bedöms vara osäker, löpande värderas till 
upplupet anskaffningsvärde beräknat efter effektivräntemetoden enligt 12 §. 
 
Definition av osäkra lånefordringar 
8 a § En osäker lånefordran är en fordran där betalningarna sannolikt inte kommer att fullföljas enligt 
kontraktsvillkoren. En lånefordran ska inte anses som osäker om det finns säkerhet för den som med betryggande 
marginal täcker både kapitalbeloppet och räntorna, inklusive ersättning för eventuella förseningar. 
 
Allmänna råd 
Ett kreditinstitut bör granska sina fordringar med avseende på om kreditkvaliteten försämras för att på så sätt 
säkerställa att osäkra lånefordringar identifieras på ett tidigt stadium. Detta bör ske åtminstone i samband med att 
institutet upprättar årsredovisningar och delårsrapporter. Vid granskningen bör ekonomiska förhållanden och 
andra relevanta omständigheter beaktas. 
Indikationer på att en lånefordran är osäker är bl.a. följande: 
a) Institutet har fått information om att låntagaren befinner sig i finansiella svårigheter, t.ex. via likviditets- eller 
kassaflödesprognoser. 
b) Låntagaren har inte betalat kapitalbelopp eller räntebelopp eller båda enligt lånekontraktet. 
c) Sannolikheten för konkurs eller finansiell rekonstruktion av låntagaren är hög. 
d) Långivaren beviljar låntagaren en eftergift enligt 8 f § i samband med en omstrukturering av lånefordringarna. 
En faktor som generellt indikerar att en lånefordrans kreditkvalitet försämrats är när låntagaren inte har betalat 
kapitalbelopp och räntor i tid enligt kontraktsvillkoren. Att räntor, amorteringar eller övertrasseringar är förfallna 
till betalning sedan mer än 60 dagar innebär att lånefordran är oreglerad enligt 5 kap. 10 § allmänna råd i dessa 
föreskrifter. Detta är en allvarlig indikation på att lånefordrans kreditkvalitet försämrats, och detta förutsätts 
alltid leda till en fördjupad prövning av fordrans värde, om detta inte redan har skett. 
 
Värdering av osäkra lånefordringar 
8 b § En osäker lånefordran ska värderas till det bedömda återvinningsvärdet, som beräknas enligt någon av 
följande värderingsmetoder: 
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a) Det sammanlagda värdet av förväntade framtida kassaflöden som är diskonterade med lånefordrans 
ursprungliga effektivränta. Om lånefordran löper till rörlig ränta ska kassaflödena diskonteras med 
lånekontraktets aktuella effektivränta. 
b) Säkerhetens verkliga värde till den del återbetalningen är beroende av en säkerhet. Denna metod tillämpas om 
det finns säkerhet för lånefordran och det är sannolikt att den kommer att tas i anspråk. 
c) Det observerbara marknadsvärdet för lånefordran, om detta är ett tillförlitligt mått på lånefordrans 
återvinningsvärde. Vid tillämpning av b ska säkerheter värderas i enlighet med 2–7 § §. 
 
Allmänna råd 
En bedömning som baseras på endast en metod, t.ex. säkerhetens värde, är inte tillräcklig. Säkerhetens värde 
ökar dock i betydelse vid utvärderingen när andra resurser för att täcka återbetalningen med tiden blir 
otillräckliga. I de fall det går att beräkna återvinningsvärdet för den osäkra lånefordran enligt såväl värdet av 
förväntade framtida kassaflöden som det observerbara marknadsvärdet, bör den metod användas som enligt 
kreditinstitutets bedömning bäst uttrycker återvinningsvärdet. 
 
Utvärderingen bör i första hand fokuseras på låntagarens förmåga att betala belopp enligt lånekontraktet. Vid 
tidpunkten för utvärderingen bör institutet i sin bedömning ta hänsyn till alla relevanta faktorer som påverkar 
betalningarna av kapitalbelopp och ränta. Relevanta faktorer för utvärderingen av låntagarens 
återbetalningsförmåga innefattar bl.a. sådana som: 
a) låntagarens betalningshistorik, 
b) förändringar i låntagarens finansiella ställning, 
c) möjligheten att låntagaren i framtiden får stöd av finansiella garanter, samt 
d) låntagarens kreditvärdighet. Förväntade framtida kassaflöden bör uppskattas på basis av rimliga antaganden 
och prognoser. Vid värderingen av de förväntade kassaflödena vägs respektive belopp samman efter sin 
sannolikhet. Följande exempel illustrerar en beräkning av väntevärdet vid ett kontraktsenligt kassaflöde om 100 
per år under tre års tid med olika sannolikheter för betalningen av dessa. Ingående bokfört värde för lånefordran 
är 249, och den ursprungliga effektivräntan är 10 procent. Det specifika reserveringsbehovet blir skillnaden 
mellan det ingående bokförda värdet och det beräknade återvinningsvärdet. 
___________________________________________________________________ 
År Kassaflöde Sannolikhet Väntevärde Det diskonterade 
(%) värdet år 0 
___________________________________________________________________ 
1 100 70 70 70 · 0,91 = 64 
2 100 50 50 50 · 0,83 = 41 
3 100 30 30 30 · 0,75 = 23 
Återvinningsvärde år 0 64 + 41 + 23 = 128 
___________________________________________________________________ 
I detta exempel blir det specifika reserveringsbehovet skillnaden mellan 249 och 128, dvs. 121. En fastighet som 
utgör säkerhet för en osäker fordran värderas på det sätt som föreskrivs i 7 §. Är objektet av begränsat värde kan 
förenklade värderingsförfaranden användas, om det är sannolikt att det värde som man då får fram inte överstiger 
det värde som man hade fått enligt 7 §. Det observerbara marknadsvärdet för en lånefordran (värderingsmetod c) 
bör 
bestämmas enligt 2–6 § §. 
 
8 c § Lånefordringar ska värderas individuellt om inte något annat följer av 10 §. När kreditinstitutet bedömer 
det som sannolikt att kreditförluster har inträffat i en grupp av lånefordringar som ska värderas individuellt men 
där förlusterna ännu inte kan hänföras till de individuella fordringarna, ska institutet göra en gruppvis reservering 
för dessa kreditförluster. Med grupp av lånefordringar menas sådana fordringar som har samma identifierbara 
kännetecken. Reserveringarna ska göras utifrån en konsekvent tillämpning av logiska och tillförlitliga metoder, 
och institutet ska dokumentera principerna för gruppering, tidigare kreditförluster samt den tillämpade 
beräkningsmetoden. Dessa gruppvisa reserveringar ska ses som ett förstadium till en individuell identifiering av 
kreditförluster. Så snart det finns tillräcklig information för att identifiera kreditförluster på individuella 
lånefordringar, ska denna gruppvisa reservering ersättas av en specifik reservering eller bortskrivning. 
 
Allmänna råd 
Indelningen av lånefordringar i grupper som har samma identifierbara kännetecken bör utgå ifrån om de 
påverkas på ett likartat sätt av förändringar i ekonomiska förhållanden. Det kan vara lämpligt att gruppera efter 
bransch, geografiskt område, säkerhet eller kreditvärdighet hos motparten. För dessa grupper av lånefordringar 
bör det finnas historiska data avseende de faktorer som används för att bestämma den gruppvisa reserveringen. 
Gruppvisa reserveringar bör exempelvis bestämmas med hjälp av en eller flera av följande metoder: 
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a) Tillämpning av en formel för ett samband av faktorer som för en grupp av krediter beaktar fallissemang, 
åldersstruktur, historik, aktuella ekonomiska förhållanden och andra relevanta omständigheter. 
b) Migrationsanalys, som relaterar förändringar i kreditinstitutets låneklassificering till graden av kreditförluster 
inom varje klass. 
c) Uppskattning av reserveringsbehovet för en grupp lånefordringar baserat på kreditinstitutets bedömning av 
sådan påverkan från nyligen inträffade händelser och förändringar i ekonomiska förhållanden som indikerar att 
lånefordringarnas värde är osäkert. 
Antagandena i den använda metoden för att bestämma den gruppvisa reserveringen bör, löpande under 
rapportperioden, prövas mot faktiskt utfall. Statistiska metoder är inte lämpliga vid alla tillfällen. Den statistiska 
metodens precision, tillräcklighet och tillförlitlighet bör därför säkerställas. Kreditinstitutet bör även beakta 
sådana aktuella faktorer per balansdagen som sannolikt kan innebära att kreditförlusterna i olika grupper av 
lånefordringar avviker från tidigare erfarenheter. Dessa faktorer är bl.a: 
a) förändringar i principerna för kreditgivning och kredithantering, inklusive regler för inkassering och 
bortskrivning av lånefordringar samt praxis för återvinningsåtgärder, 
b) förändringar i internationella, nationella samt lokala ekonomiska och affärsmässiga förhållanden, inklusive 
förhållandena för olika marknadssegment, 
c) förändringar som avser omfattningen av sena betalningar och osäkra lånefordringar, 
d) eventuell koncentration av lånefordringar inom gruppen och dess effekt, samt 
e) eventuella omstruktureringar av osäkra lånefordringar eller andra fall av anpassningar av lånevillkoren. Det 
bör finnas dokumentation som klart och tydligt visar hur institutet uppskattar att kreditförlustnivån kommer att 
avvika från den historiska som en följd av förändringar i dessa faktorer. 
 
8 d § Det bokförda värdet av en lånefordran är upplupet anskaffningsvärde reducerat med eventuella 
bortskrivningar och specifika reserveringar. För en grupp av lånefordringar görs dessutom avdrag för sådana 
gruppvisa reserveringar som enligt 8 c § kan hänföras till gruppen. En konstaterad förlust är hela eller den del av 
en lånefordran som kreditinstitutet bedömer att det inte kan driva in från låntagaren och inte heller få in genom 
att realisera säkerheten. Konstaterade förluster skrivs bort när det inte finns några realistiska möjligheter till 
återvinning. En bortskrivning reducerar lånefordrans upplupna anskaffningsvärde och den eventuella specifika 
reservering för fordran som kan ha gjorts tidigare. 
 
8 e § Reserveringar för osäkra lånefordringar per balansdagen ska göras utifrån de inträffade händelser och 
omständigheter som är kända på balansdagen. 
 
Redovisning av ränta för osäkra lånefordringar 
9 § Kreditinstitutet ska återföra intäktsbokförda men inte betalda räntor på en lånefordran som klassificeras som 
osäker enligt 8 a §. Nedskrivning av räntor som balanserats i tidigare bokslut redovisas som kreditförlust. För 
sådana osäkra lånefordringar som värderas till det sammanlagda diskonterade värdet av förväntade framtida 
kassaflöden enligt 8 b § redovisas förändringen av återvinningsvärdet som ränta, om bedömningen av vilka 
betalningar som institutet kommer att få in är oförändrad mellan bedömningstillfällena. Om däremot 
bedömningen av vilka belopp som institutet kommer att få in förändras mellan två bedömningstillfällen, ska 
värdet av denna förändring redovisas som kreditförlust eller återvinning. För sådana osäkra lånefordringar som 
inte värderas enligt andra stycket får obetalda räntor inte intäktsföras. Mottagna räntebetalningar för en sådan 
kredit redovisas fortsättningsvis enligt kontantprincipen. 
 
Allmänna råd 
En förändring av återvinningsvärdet får redovisas som ränta, om det vid bedömningstillfället inte är möjligt att 
fastställa om förändringen kan hänföras till ränta eller kreditförlust. 
 
5 kap. Tilläggsupplysningar 
Balansräkningen 
Uppdelning av lånefordringar på kategorier av låntagare 
10 § För lånefordringar som är anläggningstillgångar ska ett kreditinstitut lämna upplysningar, uppdelat på 
väsentliga kategorier av låntagare, om beloppen för 
1. lånefordringar, 
2. osäkra lånefordringar, 
3. oreglerade lånefordringar, 
4. specifika reserveringar för individuellt värderade lånefordringar, 
5. gruppvisa reserveringar för individuellt värderade lånefordringar, samt 
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6. reserveringar för gruppvis värderade homogena grupper av lånefordringar med begränsat värde och likartad 
kreditrisk. 
 
Allmänna råd 
Ett kreditinstitut ska upplysa om låneportföljens sammansättning baserat på en meningsfull kategorisering av 
låntagarna, exempelvis med uppdelning på företagslån, konsumentlån, lån till närstående företag etc. Företagslån 
bör dessutom specificeras branschvis. För varje väsentlig kategori av låntagare och för hela låneportföljen bör 
följande beloppsuppgifter lämnas: 
1. upplupet anskaffningsvärde för lånefordringar före beaktande av 
a) specifika reserveringar för individuellt värderade lånefordringar, och 
b) gruppvisa reserveringar för individuellt värderade lånefordringar, och 
c) reserveringar för gruppvis värderade homogena grupper av lånefordringar med begränsat värde och likartad 
kreditrisk, 
2. bokfört värde för lånefordringar efter beaktande av 
a) specifika reserveringar för individuellt värderade lånefordringar, 
b) gruppvisa reserveringar för individuellt värderade lånefordringar, och 
c) reserveringar för gruppvis värderade homogena grupper av lånefordringar med begränsat värde och likartad 
kreditrisk, 
3. bokfört värde för osäkra lånefordringar, 
4. bokfört värde för sådana oreglerade lånefordringar som ingår i osäkra lånefordringar, 
5. bokfört värde för sådana oreglerade lånefordringar som inte ingår i osäkra lånefordringar och för vilka 
kreditinstitutet intäktsför ränta, 
6. specifika reserveringar för individuellt värderade lånefordringar, 
7. gruppvisa reserveringar för individuellt värderade lånefordringar, samt 
8. reserveringar för gruppvis värderade homogena grupper av lånefordringar med begränsat värde och likartad 
kreditrisk. Med oreglerad lånefordran menas en fordran där förfallna ränte- eller kapitalbelopp kvarstår obetalda 
sedan mer än 60 dagar, beräknat från den ursprungligen avtalade betalningstidpunkten. När institutet beräknar 
hur lång tid räntor och kapitalbelopp varit förfallna till betalning bör det inte ta någon hänsyn till 
betalningsanstånd som beror på låntagarens betalningssvårigheter eller motsvarande. Belopp bör anges separat, 
om en del av den gruppvisa reserveringen för individuellt värderade lånefordringar respektive reserveringen för 
gruppvis värderade homogena grupper av lånefordringar med begränsat värde och likartad kreditrisk inte kan 
fördelas på någon väsentlig kategori av låntagare. Det är också lämpligt att en övergripande information lämnas 
för hela låneportföljen i form av bokförda värden enligt följande: 
1. typ av lånefordran (t.ex. fastighetslån, kontokortslån, finansiell leasing), 
2. typ av säkerhet för lånefordran (t.ex. pant i bostadsfastighet, pant i kommersiell fastighet, statsgaranti, 
blancokrediter), eller 
3. kreditvärdighet hos låntagaren (t.ex. enligt intern eller extern rating). 
 
Uppdelning av lånefordringar på geografiska områden 
10 a § För lånefordringar som är anläggningstillgångar ska ett kreditinstitut lämna upplysningar, uppdelat på 
geografiska områden, om det bokförda värdet av 
1. lånefordringar, 
2. osäkra lånefordringar, och 
3. oreglerade lånefordringar samt, om det är praktiskt möjligt, relaterade belopp för 
4. specifika reserveringar för individuellt värderade lånefordringar, 
5. gruppvisa reserveringar för individuellt värderade lånefordringar, och 
6. reserveringar för gruppvis värderade homogena grupper av lånefordringar med begränsat värde och likartad 
kreditrisk. 
 
Allmänna råd: 
Ett kreditinstitut bör lämna övergripande information om den geografiska uppdelningen av lånefordringar, vilket 
omfattar en uppdelning i nationella och internationella lånefordringar. Fordringarna bör delas upp ytterligare 
enligt väsentlighetsprincipen på relevanta geografiska områden. Statslån bör anges separat. Geografiska områden 
kan vara individuella länder, grupper av länder eller regioner inom ett land. Kreditinstitutet bör också ange hur 
man allokerar lånefordringar till olika geografiska områden, t.ex. efter låntagarens hemvist. Belopp bör anges 
separat, om en del av den gruppvisa reserveringen för individuellt värderade lånefordringar respektive 
reserveringen för gruppvis värderade homogena grupper av lånefordringar med begränsat värde och likartad 
kreditrisk inte kan fördelas på något geografiskt område. 
 
(…) 
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Resultaträkningen 
 
35 § ”Kreditförluster, netto” (post 12) ska vidare specificeras på följande sätt: 
 
A. Specifik reservering för individuellt värderade lånefordringar: 
1. Årets bortskrivning för konstaterade kreditförluster + 
2. Återförda tidigare gjorda reserveringar för sannolika kreditförluster 
som i årets bokslut redovisas som konstaterade förluster - 
3. Årets reservering för sannolika kreditförluster + 
4. Inbetalt på tidigare års konstaterade kreditförluster - 
5. Återförda ej längre erforderliga reserveringar för sannolika 
kreditförluster - 
6. Årets nettokostnad = 
 
B. Gruppvis reservering för individuellt värderade lånefordringar: 
1. Avsättning/upplösning av gruppvis reservering +/- 
 
C. Gruppvis värderade homogena grupper av lånefordringar 
med begränsat värde och likartad kreditrisk: 
1. Årets bortskrivning för konstaterade kreditförluster + 
2. Inbetalt på tidigare års konstaterade kreditförluster - 
3. Avsättning/upplösning av reserv för kreditförluster +/- 
4. Årets nettokostnad för gruppvis värderade homogena lånefordringar = 
 
D. Transfereringsrisk: 
1. Avsättning/upplösning av reserv för transfereringsrisker +/- 
 
E. Ansvarsförbindelser: 
1. Årets nettokostnad för infriande av garantier och andra 
ansvarsförbindelser +/- 
 
Årets nettokostnad för kreditförluster (A + B + C + D + E) = 
 
Upplysningar om finansiella risker och andra risker 
44 a §  (…) 
 
Allmänna råd: 
 
(…) 
För sin kreditriskhantering bör kreditinstitutet lämna övergripande information om mål, strategier och praxis för 
hantering och kontroll av kreditrisk i låneportföljen. Dessa upplysningar bör kompletteras med relevant 
information om institutets organisation för kreditriskhantering, t.ex. kreditkommittéer. Upplysningarna bör 
omfatta information om riskhantering och riskkontroll samt praxis för att minska kreditrisker, exempelvis enligt 
följande: 
1. krav på säkerheter och garantier, 
2. periodvis granskning av lånefordringar och säkerheter, 
3. system för klassificering av kreditrisk, 
4. interna granskningar av kreditkvalitet, 
5. övervakningsrutiner för förfallna betalningar och oreglerade fordringar, 
6. begränsning och kontroll av exponeringar, 
7. minskning av exponering genom juridiskt hållbara nettningsavtal, 
8. användning av kreditderivat och kreditförsäkringar, inklusive hur dessa instrument påverkar kreditinstitutets 
redovisning och fastställande av belopp för kreditförluster. 
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Kreditrisk 
44 c § (…) 
 
Allmänna råd 
 
(…) 
Ett kreditinstitut bör upplysa om de principer och metoder som används för att bestämma koncentrationer av 
kreditrisk och vad som menas med en väsentlig koncentration. Varje typ av koncentration bör beskrivas med sina 
särskilda kännetecken och kreditriskexponeringens storlek. Upplysningarna bör utformas på ett sätt som är 
förenligt med krav på sekretess. Väsentliga koncentrationer av kreditrisk kan uppstå i relation till individuella 
låntagare, närstående låntagare eller grupper av låntagare, en specifik ekonomisk sektor eller ett specifikt land 
eller region. Koncentrationer av kreditrisk bör beskrivas mot bakgrund av företagets verksamhetsinriktning. För 
ett kreditinstitut som är specialiserat på fastighetsfinansiering kan exempelvis följande gruppering av låntagare 
på olika typer av låneändamål vara relevant: småhus, bostadsrätter, flerbostadshus, bostadsrättsföreningar, 
kontors- och affärshus, jordbruk och industri. Beloppsuppgifter om bokfört värde, värdet av eventuella 
säkerheter och problemkrediter kan lämnas samtidigt för respektive grupp. Om kreditinstitutet swappat belopp i 
olika valutor, kan det vara relevant att samtidigt lämna uppgifter om motpartsrisker i swapavtal fördelat på 
motparter med olika rating. 
 
(…) 
 
Tillämpade värderings- och redovisningsprinciper 
47 § (…) 
 
Allmänna råd 
 
(…) 
 
Lånefordringar klassificerade som anläggningstillgångar 
Följande upplysningar bör lämnas om tillämpade värderings- och redovisningsprinciper 
för lånefordringar: 
1. när lånefordringar initialt redovisas i balansräkningen och vilken metod som används för att fastställa belopp, 
2. hur ränteintäkterna redovisas för lånefordringar, inklusive hur avgifter och kostnader hanteras (t.ex. 
effektivräntemetoden), 
3. hur och när lånefordringar identifieras som osäkra samt vilken metod som används för att fastställa belopp för 
osäkra lånefordringar, 
4. när en lånefordran skrivs bort, 
5. hur återvinning av kreditförluster redovisas, 
6. hur ränta och andra intäkter för osäkra lånefordringar redovisas. 
Andra omständigheter som kan medföra att redovisningsprinciper behöver redovisas separat är t.ex. 
1. reservering för transfereringsrisker, 
2. värdepapperiseringstransaktioner där det finns ett kvarstående intresse eller engagemang i de 
värdepapperiserade lånefordringarna, 
3. över- eller undervärden på lånefordringar som förvärvats från tredje part, 
4. säkring som påverkar värdering av lånefordringar, 
5. nettoredovisning och kvittningsförfaranden som påverkar lånefordringarnas presentation i balansräkningen, 
6. lånefordringar som är tillgängliga för försäljning. 
Ett kreditinstitut bör lämna upplysningar om de redovisningsprinciper och metoder som använts för att 
bestämma specifika reserveringar för individuellt värderade lånefordringar respektive gruppvisa reserveringar 
för individuellt värderade lånefordringar samt förklara de väsentliga antaganden som gjorts. Upplysningskravet 
omfattar även principerna för reserveringar för homogena grupper av lånefordringar med begränsat värde och 
likartad kreditrisk enligt 4 kap. 10 §. Informationen bör beskriva de olika typerna av reserveringar och de 
väsentliga antaganden som använts för att bestämma reserveringarna, t.ex. 
1. omfattningen av lånefordringar där betalningsinställelse har skett, 
2. institutets hänsynstagande till historik över uteblivna betalningar för olika kategorier av lånefordringar, 
3. aktuella förhållanden, 
4. förändringar i låneportföljens sammansättning, 
5. trender i fråga om betalningsförsummelser och återvinningar. 
Upplysningar bör också lämnas om andra relevanta faktorer, t.ex. 
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1. förekomst och effekt av koncentrationer av lånefordringar samt förändringar i detta avseende, 
2. förändringar i låntagarnas ekonomiska omvärld, 
3. förändringar i principer och praxis för utlåning, däribland reglerna för kreditgivning, inkassering samt 
återvinningsåtgärder. 
 
(…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


