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Sammanfattning 
 
Titel: IFRS 9 Finansiella instrument - Vilken effekt den nya regleringen har på 

svenska banker efter införandet 

 

Kurs: Kandidatuppsats i företagsekonomi  

 

Författare: Daniel Fischer och Hanna Fjellstedt 

 

Handledare: Åsa Grek 

  

Bakgrund: En ny reglering har införts den 1 januari 2018, vilket är IFRS 9 

finansiella instrument som ersätter IAS 39. Värdering och redovisning förändras  

från en objektiv till en subjektiv bedömning av kreditförluster. 

 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka vilken effekt IFRS 9 har på svenska 

banker efter införandet. Studien undersöker även om effekten varierar beroende av 

bankers storlek. 

  

Metod: För att uppnå studiens syfte har en kvantitativ studie med deduktiv ansats 

tillämpats. Sekundärdata har inhämtats ur bankernas årsredovisningar för 2018 

från respektive hemsida. Banker som ingår i studien är 43 svenska banker som står 

under Finansinspektionens tillsyn. Studiens tre hypoteser testades med hjälp av t- 

test, där parvis observation gjordes mellan åren 2017 och 2018.  

 

Resultat och slutsats: Resultatet visade en signifikant förändring av totala 

kapitalrelationen och kärnprimärkapitalrelationen i de större bankerna, vilka 

nyckeltalen var lägre efter införandet av IFRS 9. Egna kapitalet, kreditförlusterna 

och soliditeten kunde inte visa någon signifikant förändring. Slutsats av studiens 

resultat är att införandet av IFRS 9 haft en marginell effekt på svenska banker.    

 

Nyckelord: IFRS 9, IAS 39, eget kapital, soliditet, Expected Credit Loss (ECL) 

modellen, kärnprimärkapital, kapitalrelationen   



 

Abstract 

 

Title: IFRS 9 Financial instruments - The effect on Swedish banks after IFRS 9 

transition   

 

Course: Thesis for bachelor degree in business administration 

 

Author: Daniel Fischer & Hanna Fjellstedt 

 

Supervisor: Åsa Grek 

 

Background: The new regulation IFRS 9 has replaced IAS 39. The new 

regulation is subjective, forward-looking, compared with the old, objective model.  

 

Purpose: The purpose of our study was to investigate the effect IFRS 9 has on 

Swedish banks after the transition. Another aim is to study the effect of 

IFRS 9 on different bank sizes.    

 

Method: To achieve the purpose of the study, a quantitative method has been 

applied. Data has been obtained from annual reports for the year of 2018. The data 

consist of shareholders equity, balance sheet total and reported loan 

losses. Hypothesis testing has been done by using t-test 

 

Result and conclusion: The results can support a week significant positive effect 

on Tier 1 capital and capital adequacy ratio from large banks. No results could be 

found for Shareholders equity, Credit loss or Solidity.  

 

Keywords: IFRS 9, IAS 39, Shareholders equity, Credit loss, Solidity, Expected 

Credit Loss model, Tier 1 capital, Capital adequacy ratio.  

  



 

Begreppsförklaring:  
 
IASB:   International Accounting Standards Board 

IFRS:  International Financial Reporting Standards 

IAS:  International Accounting Standard 

ECL modellen: Expected Credit Loss  

ICL modellen: Incurred Credit Loss 

Eget kapital:  Skillnaden mellan totala tillgångar och skulderna. Det 

kapital som utgör bankens egna medel. 

Kärnprimärkapital: Bankernas eget kapital. Kapital som måste finnas kvar 

efter kreditgivning.  

Soliditet:  Ett nyckeltal som beskriver beskattat eget kapital + 

nettot av obeskattade reserver i procent av 

balansomslutningen. 

Kärnprimärkapitalrelation: Kärnprimärkapital i procent av riskexponeringsbelopp 

inklusive förslag till vinstdisposition. 

Total kapitalrelation: Totalt kapital i procent av riskexponeringsbelopp. 

Fallissemang: Inställandet av betalningar, konkurs.  
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1 Inledning 
 

Första kapitlet presenterar en sammanfattning av studien samt 

bakgrundsbeskrivning, därefter förs en problemdiskussion som utmynnar i 

studiens syfte och hypoteser.   

 

Inom EU ska banker följa en gemensam internationell redovisningsstandard, vilket 

är International Financial Reporting Standards (IFRS). Regleringen utfärdas av 

International Accounting Standards Board (IASB). Från den 1 januari 2018 gäller 

standarden IFRS 9 Finansiella instrument, vilket ersätter IAS 39. Tidigare 

redovisningsprincip, IAS 39, har varit en ifrågasatt norm som upprättare av 

redovisning varit tvungna att följa. Standarden ska tillämpas av alla börsnoterade 

företag men effekten blir störst för finansiella företag. IFRS 9 innefattar 

övergripande en ny metod att redovisa kreditförluster, från ett subjektivt 

förhållningssätt, vilket baseras på prognoser för framtida makroekonomiska 

förutsättningar (Cohen & Edwards Jr, 2017). Tidigare har kreditförluster endast 

redovisats, ur ett objektivt förhållningssätt, om det funnits tydliga tecken att 

fallissemang1 inträffat. IFRS 9 införs för att följa de internationella 

överenskommelserna om en harmoniserad tillsynsbehandling av förväntade 

kreditförluster på kapitalet (Frykström & Li, 2018).   

 

I IFRS 9 framgår inte vad som ska betraktas som en betydande ökning av 

kreditrisken, utan det är företagsledningens subjektiva bedömning som ska 

definiera begreppet. Storleken på den förväntade kreditförlusten och reserveringen 

för kreditförlusten avgörs av den uppskattade kreditrisken vid rapporttillfället. Om 

tillgångens kreditrisk inte har ökat betydligt sedan det första redovisningstillfället 

kommer tillgången att ligga kvar. Det finns en förväntan om att IFRS 9 kan öka 

den finansiella stabiliteten och minska procyklikalitet2 (Novotny-Farkas, 2016).  

 

IFRS 9 är en principbaserad standard som tillämpas av både finansiella och icke-

finansiella företag. Bankernas affärsmodell bygger till stor del på utlåning, vilket 

                                                 
1 Inställandet av betalningar, konkurs 
2 förstärker konjunktursvängningar  
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innebär att deras redovisning påverkas mest av de nya kraven från IFRS 9 

(Frykström & Li, 2018). För att minska kreditrisken är bankerna skyldiga att sätta 

av ett belopp som kan kompensera för förväntade förluster i utlåningen, beloppet 

kallas i balansräkningen för en kreditförlustreserv. Kreditförlustreserveringen 

består av tre delar: 1) klassificering och värdering av finansiella tillgångar, 2) en 

framåtblickande nedskrivningsmodell – Expected Credit Loss-modellen (ECL) och 

3) säkringsredovisning (Frykström och Li, 2018). 

Den här studien undersöker effekten av övergången från IAS 39 till IFRS 9 på 

svenska bankers redovisning. Frykström och Li (2018) beskriver att banker är 

finansiella bolag som bl.a. beviljar lån till hushåll och företag och därmed 

exponerade för en kreditrisk. Om det verkliga värdet på säkerheterna för lånen är 

lägre än redovisade värdet, och att låntagaren därmed inte kan betala tillbaka sina 

lån, uppkommer en faktisk kreditförlust dvs. fallissemang. För att kompensera för 

förväntade förluster i utlåningen är bankerna skyldiga att sätta undan ett belopp i 

balansräkningen, en kreditförlustreserv. När reserveringar sedan ökar eller minskar 

ska justeringar ske i resultaträkningen, vilket redovisas som nedskrivningsvinster 

eller nedskrivningsförluster och påverkar därmed bankernas kapital och resultat 

(Frykström & Li, 2018).  

  

1.1 Bakgrund 
 

Finanssektorn intar en nyckelposition i varje utvecklad ekonomi. De finansiella 

flödena mellan sparare och investerare påverkas med hjälp av olika finansiella 

instrument, såsom aktier, obligationer och bankmedel (Fregart & Jonung, 2015). 

Tillsynen över svenska banker delas av flera myndigheter – Finansinspektionen, 

Riksbanken, Riksgälden och Finansdepartementet (Svenska bankföreningen, 

2019a). Finansinspektionen är underställd Finansdepartementet och ansvarar för 

att företag följer de uppsatta regler inom ramen för Finansinspektionens 

jurisdiktion i Sverige.   

 

Enligt Olsson (2018) intar IAS/IFRS- standarderna en särställning ifråga om 

internationell normgivning på redovisningsområdet. Uppkomsten till standarden 

var bildandet av International Accounting Standard Committee (IASC) år 1973. 
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År 2001 ombildades IASC till IASB, vilket är en stiftelse som skall arbeta 

oberoende. Marton, Lundqvist och Pettersson (2016) lyfter upp hur stiftelsen IASB 

granskas av förtroendevalda personer, så kallade trusters, för att säkerställa att 

oberoende normgivning upprätthålls. Under den tid som IASC var verksamt 

benämndes standarder IAS, standarder som tillkommit under IASB benämns IFRS. 

Huvuduppgiften för IASB är att utarbeta nya redovisningsstandarder och 

uppdatera äldre standarder (Olsson, 2018).  

 

Kreditförlustreserveringen enligt IFRS består av en framåtblickande 

nedskrivningsmodell, ECL-modellen (Frykström och Li, 2018). Hashim, Li och 

O'Hanlon (2016) beskriver i sin artikel hur förslaget om ECL-modellen, vilken 

ursprungligen är hämtad från det amerikanska redovisningsorganet Financial 

Accounting Standards Board (FASB), under förkortningen Current Expected 

Credit Loss - modellen (CECL). FASB regelverk är United States Generally 

Accepted Accounting Principles (US GAAP), vilket har som grundtanke att 

värdera finansiella instrument till verkligt värde i balansräkningen. Det 

amerikanska och europeiska redovisningsorganen ingick, år 2002, ett 

konvergensavtal i det så kallade Norwalk Agreement. Konvergensavtalet ska leda 

till att identifiera skillnader mellan IFRS och US GAAP och minimera 

skillnaderna. Syftet är att harmonisera och standardisera redovisningen för globala 

företag (Marton et al, 2016). Samarbetet mellan IASB och FASB ska leda till en 

mer jämförbar internationell reglering (Nobes, 2003).  

Bengtsson (2011) beskriver att efter finanskrisen 2008, fick IASB politiska 

påtryckningar om att utveckla en ny redovisningsstandard, för hanteringen av 

finansiella instrument. IASB startade en utredning till en bättre lösning på de 

komplexa frågorna i IAS 39, vilket ansågs vara en stor del till finanskrisen 

(Hartwig, 2018). Införandet av IFRS 9 innebär att redovisarna inte längre står inför 

problematiken, kring bankernas långsamma och objektiva redovisning av 

kapitalförluster. IFRS 9 infördes med en motivering att intressenterna ska vara 

bättre informerade av företagets kreditförluster, vid olika konjunktursvängningar 

(Marton et al, 2016). Cohen och Edwards Jr (2017) förklarar det primära syftet 

med regelförändringen, att kreditförluster har redovisats i för liten omfattning och 

för sent.  
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Kreditförlustreservering enligt IFRS 9 kan beskrivas i tre steg, där bankerna ska 

uppskatta de förväntade kreditförlusterna under de närmaste 12 månaderna. 

Presterande (steg 1), är kategorin som beskriver tillgångarna som inte uppvisat 

någon försämring i kreditkvalitét än vad som kunde uppskattas vid 

kreditgivningstillfället. Under-presterande (steg 2) är kategorin som beskriver 

tillgångarna, vid en betydande ökning av kreditrisken. Nedskrivna (steg 3) är 

kategorin som beskriver att nedskrivningsbehov konstateras. Bankens ledning ska 

göra en uppskattning av de förväntade kreditförlusterna under kredittidens 

återstående löptid. Om en betydande ökning av kreditförlusten har skett flyttas en 

tillgång från steg 1 till steg 2 (eller 3). När tillgången flyttas till steg 2 kommer 

överförd reservering för kreditförluster öka kraftigt. Det är den största skillnaden i 

redovisningen mellan IFRS 9 och IAS 39. (se diagram 1) (Frykström & Li, 2018). 

 

Diagram 1. Kreditförlustreservering enligt IFRS 9 och IAS 39 

 

       

 Källa: Frykström och Li (2018). 

1.2 Problemdiskussion  
 

Redovisning handlar till stor del av olika gränsdragningar, till exempel när och hur 

redovisningen ska ske. Hur avgränsningar ska göras bestäms av syftet med 

redovisningen (Hartwig, 2018). Utformningen av redovisningen bestäms av 

upprättarna, som till störst del styrs av ledningens val och av intressenternas 

önskemål. Kravet på ökad kapitalförsäkring kan skapa ett behov av ökad 
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kapitalbindning, som i sin tur ger effekter på andra delar av redovisningen. Den 

nya ECL- modellen i IFRS 9 kommer att kräva större kreditförlustreservering för 

bankerna menar Novotny-Farkas (2016), vilket kan leda till en påverkan på 

bankernas kärnprimärkapitalrelation (Frykström & Li, 2018). 

Kärnprimärkapitalrelationen är ett nyckeltal som beskriver kärnprimärkapitalet 

(inkl. förslag till vinstdisposition), i procent av riskexponeringsbelopp3. 

 

Föreningen auktoriserade revisorer (FAR) Online (2019) lyfter fram att banker ska 

i redovisningen, per varje balansdag, bedöma om kreditrisken för ett finansiellt 

instrument har ökat betydligt sedan det första redovisningstillfället. Vid 

bedömningen ska banken använda förändringen i risken, för ett fallissemang, 

under det finansiella instrumentets förväntade löptid, i stället för förändringen i 

förväntade kreditförluster. För att göra bedömningen ska banken jämföra risken för 

fallissemang på balansdagen, med risken för fallissemang vid första 

redovisningstillfället, även beakta rimliga och verifierbara uppgifter, som vittnar 

om betydande ökningar av kreditrisk efter det första redovisningstillfället (FAR 

Online, 2019). Följer banker FAR:s riktlinjer i upprättandet av redovisningen 

kommer förhoppningsvis förtroendet vara högt hos intressenterna. 

 

Fredriksson och Frykström (2019) uttrycker i sin rapport hur marknadens 

förtroende för banken kan sjunka, om inte marknaden är säker på att banker har 

tagit tillräcklig höjd för kreditförluster i sin redovisning. Det innebär i sin tur att 

det blir svårare för banken att hitta finansiering och anskaffa nytt kapital, eftersom 

investerarna löper större risk att förlora pengar. Om banken fortsätter att gå med 

förlust och inte lyckas ta in nytt kapital från sina investerare riskerar banken att 

bryta mot sina kapitalkrav, vilket i förlängningen kan leda till fallissemang. Före 

IFRS 9 behövde reserveringar inte göras förrän ett lån klassificerats som 

problemlån. Nu måste bankerna bygga upp en buffert långt tidigare, vilket kommer 

att underlätta hanteringen av problemlån i framtiden. Problemlån som begrepp är 

dock ingen redovisningsterm. I IFRS 9 utgår redovisningen från reservering av 

förväntade kreditförluster som är en framåtblickande kreditförlustmodell vid namn 

ECL-modellen (Fredriksson & Frykström, 2019). 

                                                 
3 Kärnprimärkapitalrelation beskrivning ur Sparbanken Tranemo Årsredovisning 2018 
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Politiska påtryckningar ligger bakom IFRS 9 och ECL-modellen som 

implementerades av IASB (Hewa, Mala & Chen, 2018). Artiklar och teorier som 

diskuterar övergången till IFRS 9 har beskrivit vilken effekt ECL-modellen kan få 

i bankernas balansräkningar. För att kunna svara på vilka effekter som faktiskt har 

uppstått, efter första kalenderåret med IFRS 9, finns nu informationen av data att 

tillgå i årsredovisningarna för 2018.  

 

1.2.1 Effekten av IFRS 9 på bankernas kapital 
 

Bankernas benämningar av kapital är många med differentierad betydelse och  

för att förklara tillämpade redovisningsnormer i banker, måste de 

kapitaltäckningsregler som ligger bakom beskrivas. Banker präglas av 

kapitaltäckningskravet, som är ett lagstadgat minimikrav på soliditet. Enligt 

Castasus, Högberg och Johrén (2017) är soliditet ett finansiellt mått som används 

för att undersöka förekomsten av eget kapital. Om en bank vill utöka sin utlåning, 

måste banken öka det egna kapitalet dvs. täcka kapitaltäckningskravet, eftersom 

soliditeten sjunker när lånen ökar (Fregart & Jonung, 2015). 

 

Till skillnad från företag som bedriver verksamhet utanför banksektorn, som själva 

får bestämma sin egen kapitaltäckningsgrad och finansieringsform, har 

regelsättande myndigheter bestämt att banker och finansiella institut måste lyda 

under speciella regelverk (Fregart & Jonung, 2015). Banker utgör en essentiell del 

av det ekonomiska systemet. Beräkningen av kapitaltäckningen i banker regleras 

av Baselreglerna, vilket är ett EU-rättsligt regelverk (Olsson, 2018). Regelverket 

Basel III har utvecklats av en internationell kommitté med koppling till Bank of 

Internationell Settlements (BIS), som reglerar kravet på bankernas kapital. 

Regelverket syftar till att minska risken för en banks konkurs, där en orsak kan 

vara kreditförluster som raderar ut det egna kapitalet (BIS, 2017).  

Kapitaltäckningsgraden beräknas med hjälp av definitionen av reglerande kapital 

och riskvägda tillgångar, vilket är kapital räknat i förhållande till riskvägda 

tillgångar. Kapitaltäckningsreglerna för banker är under ständig utveckling, 

särskilt på EU-nivå (Olsson, 2018). De ändringar som nu utformas är relativt 
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omfattande och en följd av de lärdomar som drogs efter finanskrisen 2008. År 

2017 nådde Basel kommittén, på global nivå, en överenskommelse om nya 

internationella standarder för kapitalkrav (Finansinspektionen, 2018).  

En framtagen post från BIS är kärnprimärkapital, vilket består av bankens eget 

kapital. Kärnprimärkapital kan beskrivas av aktiekapital och ackumulerade icke-

utdelade vinster, efter avdrag för vissa poster såsom goodwill och uppskjuten 

skattefordran. Det är det kapital som har högst kvalitet för bankerna, och är det 

kapital som måste finnas kvar efter kreditgivning (Finansinspektionen, 2019a). 

 

1.2.2 Kreditförlustmodeller  

Effekten av IFRS 9 på kapitalrelationerna kan också variera mellan banker av 

olika storlek och mellan olika kreditriskmodeller. Mindre banker brukar oftast 

använda schablonmetoden för att mäta kreditrisk, vilket kan leda till en högre 

uppskattad effekt på kapitalet. Samma ökning av redovisade reserveringar får även 

en större effekt på kärnprimärkapitalet för banker som använder schablonmetoden, 

till skillnad för banker där internmetoden används (Frykström & Li, 2018). 

Schablonmodellen (6 kap. 3 § kapitaltäckningslagen) bygger på en indelning av 

verksamheten i olika affärsområden, varvid institutet för varje affärsområde ska 

(som huvudregel) beräkna ett kapitalkrav på mellan 12 till 18 procent, vilket 

beräknas utifrån en årlig genomsnittlig rörelseintäkt från de tre senaste åren 

(Olsson, 2018). Den andra metoden är internmodellen (6 kap. 6 § 

kapitaltäckningslagen), där kapitalkravets operativa risker beräknas med stöd av 

bankens interna riskmätningssystem. Större banker har tillgång till bättre 

affärssystem med mer komplex teknik och kan därför utveckla de interna 

riskmätningssystem som krävs för internmodellen. Metoderna måste godkännas av 

Finansinspektionen för att få tillämpas av bankerna (Olsson, 2018).  

 

IFRS 9 har diskuterats ge en stor ekonomisk påverkan för bankerna, eftersom det 

utgör en avgörande funktion i förändringen av bedömning i bankers risk och 

stabilitet (Marton & Runesson, 2017). Svenska bankföreningen (2019b) beskriver 

utmaningarna som IFRS 9 kan leda till för banker. Tillämpningen och tolkningen 

av standarden, samt påverkan i affärsmodeller, är de utmaningar redovisarna ställs 
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inför (Svenska bankföreningen, 2019b). Kreditmodellen varierar beroende på 

bankens storlek och det kapital som förvaltas. Större banker, som använder 

internmodellen, producerar bättre skattningar av kreditförluster eftersom 

affärssystemet är mer avancerat (Marton & Runesson, 2017). 

 

Övergången till en modell (ECL-modellen) som baseras på framåtblickande 

information, kan förbättra bankernas hantering av kreditrisker och leda till ökad 

transparens och effektivare marknadsdisciplin. Syftet med IFRS 9 är att 

tillhandahålla mer och bättre information om kvaliteten på bankernas tillgångar 

och om deras kreditrisker, vilket i förlängningen kan stärka den finansiella 

stabiliteten (Cohen och Edwards Jr, 2017). 

 

1.3 Syfte 
 

Syftet med studien är att se vilken effekt övergången till IFRS 9 har på svenska 

banker. Studien undersöker även om effekten av övergången varierar beroende av 

bankers storlek.  

 

Utifrån syfte och tidigare forskning inom ämnet, har hypoteser utformats. 

 

 Hypotes 1: Övergången till IFRS 9 har en effekt på svenska bankernas 

soliditet, eget kapital och kreditförluster. 

 

 Hypotes 2: Övergången till IFRS 9 har en effekt på bankernas totala 

kapitalrelation och kärnprimärkapitalrelationen. 

 

 Hypotes 3: Övergången till IFRS 9 har olika effekt beroende på bankens 

storlek.  
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1.4 Avgränsning  

Urvalsramen är Finansinspektionens företagsregister4 för banker, vilket innehöll 

89 svenska banker. Studien riktar sig till den svenska bankmarknaden, vilket 

resulterat i att utländska banker inte togs med. Tillgängligheten av 

årsredovisningar för 2018, senast den 10 april, utgjordes av 43 svenska banker.  

  

                                                 
4 Finansinspektionen (2019b) 
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2 Teoretisk referensram 

 Avsnittet innehåller teorier som inom ramen för företagsekonomi har kopplingar 

till syftet med studien.  

 

2.1 Effekten av IFRS 9 
 
2.1.1 Public Interest Theory 

Enligt Deegan och Unerman (2011) utgår Public Interest Theory från att 

regleringar främst införs för att vara som mest nytta för allmänheten, istället för att 

rikta sig till specifika intressenter. IASB ska representera samhällets intressen, 

framför privata organisationers intressen. Stadgarna av lagstiftning är avsedd att 

balansera mellan samhällets nytta och kostnader, som uppstår på grund av 

regleringen (Hartwig 2018). Bengtsson (2011) benämner att IFRS 9 infördes för 

att intressenter ska vara bättre informerade om företags kreditförluster vid olika 

konjunktursvängningar. Genom att tillhandahålla mer och bättre information om 

kvaliteten på bankernas tillgångar, och information om deras kreditrisker, finns en 

förhoppning om att i förlängningen stärka den finansiella stabiliteten (Cohen och 

Edward Jr, 2017).  

Kritiken mot Public Interest Theory om varför regleringar införs, är att 

egenintressen inte kan bortses. Kritiker som baserar sina antaganden på 

egenintresset, argumenterar emot att lagstiftning uppkommer, ämnat att verka för 

allmänhetens intresse. Kritikerna anser istället att lagstiftare endast skapar 

lagstiftning pga. att deras egen förmögenhet kan öka. Människor vill endast öva 

påtryckningar för särskilda lagstiftningar om det ligger i deras egenintresse 

(Deegan & Undermar, 2011). 

2.1.2 Capture Theory 

Utgångspunkten i Capture Theory är att reglerarna har som målbild att verka med 

största intuitioner för att tjäna samhället (Posner, 1974). Det kan ses som IASB 

initialt har för avsikt att arbeta för samhällets bästa men över tid blir fångade 

(captured) av bl.a. EU:s önskemål. Hartwig (2018) framför att under finanskrisens 
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skede, hösten 2008, enades EU om att skifta värderingsmetod för bankernas 

finansiella instrument. Skiftet från verkligt värde till anskaffningsvärde skulle leda 

till att de lägre marknadsvärdena inte slog igenom i bankernas balans- och 

resultaträkningar. Det stred mot tidigare reglering i IAS 39. IASB ändrade efter 

EU:s påtryckningar värderingsmetod av finansiella instrument i IAS 39. 

Ändringen gjordes inte för att leda till mer beslutsrelevant information, utan därför 

att IASB:s överlevnad stod på spel (Hartwig, 2018).    

En uppdelning av Capture Theory kan utgöras av finansiell och icke-finansiell 

förklaring (Engstrom, 2013). I den finansiella förklaringen motiveras regleraren av 

det som direkt gynnar regleraren. I den icke-finansiella förklaringen motiveras 

regleraren inte av finansiella belöningar men väljer att utforma regler efter 

intressenternas önskemål av redovisning. Händelsen när IASB rättade sig efter 

EU:s direktiv för att ändra värderingsmetod på finansiella instrument under 

finanskrisen, kan en koppling göras till Capture Theory. Bankbranschen är en 

viktig samhällsfunktion, därför kan politiska intressen vara aktuella. Staten stödjer 

banker som har ekonomiska svårigheter. Processen med att utveckla regler är 

komplicerad för IASB, eftersom information ur redovisningen inte enbart är 

intressant för kapitalmarknaden, utan även för det politiska systemet (Marton et al, 

2016). 

2.1.3 Institutionell teori 

Enligt Eriksson-Zetterquist, Kalling och Styrning (2015) växer institutioner fram 

genom hur vi konstruerar vår sociala verklighet. DiMaggio och Powell (1983) 

menar att komplexa institutionella omgivningar skapar en tendens till ökad 

harmonisering och att organisationerna antar samma form, vilket kallas 

isomorfism (DiMaggio och Powell, 1983). Det finns tre sorters isomorfism: 

tvingande, härmande och normativ. Den tvingande isomorfismen gör att banker 

måste följa de regelverk som finns och regelförändringar som görs (Hartwig, 

2018). Vid bankers upprättande av årsredovisningar finns uppsatta krav att följa 

IFRS 9, vilket leder till en förändring i redovisningen av kreditförluster. Det är inte 

enbart bankernas egna intressen som tillgodogörs, utan bankerna måste se till 

samtliga intressenters krav. Enligt den institutionella teorin ska verksamheten inte 
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enbart vara effektiv för att överleva utan även legitimitet ska uppfyllas (Eriksson-

Zetterquist, et al, 2015).  

2.1.4 Legitimitetsteorin 

Enligt legitimitetsteorin (Dowling och Pfeffer, 1975) kommer banker att 

säkerhetsställa att de agerar efter myndigheters bestämmelser och samhällets 

förväntade normer, för att uppfattas som legitima. Basel har utfärdat särskilda 

kapitaltäckningsregler för internationellt verksamma banker. 

Kapitaltäckningslagens (SFS 2006:1371) syfte är att varje bank ska ha en 

kapitalbas, som är tillräcklig för att möta riskerna på bankens marknad (Olsson, 

2018). I Sverige finns även kreditupplysningslagen (SFS 1973:1173), som 

bankerna nyttjar i kreditriskbedömningar. De gränser och normer som banker har 

att rätta sig efter förändras över tid och av inträffade händelser. Finanskrisen 2008 

är anledningen till införandet av IFRS 9, och genom att redovisa effekterna i 

årsredovisningen behåller bankerna det legitima förhållandet mellan banken och 

dess intressenter. För IASB:s legitimitet är det av stor vikt att standarder som IFRS 

9 godkänns av EU, samt att standarderna därefter tillämpas av bankerna (Hartwig, 

2018).  

2.1.5 Intressentteorin  

Intressentteorin kan delas upp i två varianter, en normativ och en deskriptiv. Enligt 

den deskriptiva varianten anpassar sig banker i högre utsträckning till de viktigaste 

intressenterna och deras önskemål (Hartwig 2018). Intressentteorins normativa 

variant föreskriver hur intressenter bör behandlas utifrån ett etiskt perspektiv. Där 

ingen intressentgrupp ska prioriteras, utan alla intressenter är lika viktiga (Stoney 

& Winstanley, 2001). Syftet med IFRS 9 är att öka transparensen i redovisningen 

med en motivering att intressenterna ska vara bättre informerade av företagets 

kreditförluster, vid olika konjunktursvängningar (Cohen & Edwards Jr, 2017). 

Tillämpningen av IFRS 9 kan leda till att avsättningar för förväntade 

kreditförluster ökar, vars effekt resulterar i att kärnprimärkapitalet hastigt minskar 

(Frykström och Li, 2018). Bankerna vill behålla marknadens, dvs. intressenternas 

förtroende, som kan sjunka ifall banken inte har tagit tillräcklig höjd för 

kreditförlusterna i sina nedskrivningar (Fredriksson & Frykström, 2019).  
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2.2 IFRS – principbaserade redovisningens nytta och kostnader  

Övergången från IAS 39 till IFRS 9 är att mer principbaserade redovisningsval 

tillämpas, som bygger på subjektiva bedömningar istället för objektiva 

bedömningar (Edwards Jr, 2014). Syftet med principbaserad redovisning är att få 

den mer transparent. Ett principbaserat regelverk ger utrymme för professionella 

bedömningar och tolkningar vilket ställer krav på kompetens (Hartwig 2018). En 

harmoniserad redovisning och implementering av nya redovisningsstandarder 

kommer, i introduktionsfasen, leda till högre kostnader för bankerna i termer av 

exempelvis förändrad redovisning av kreditförlustreservering (Tagesson, 

Dahlgren, Gamlén & Håkansson, 2005). Nyttorna eller kostnaderna av en tilltänkt 

redovisningsstandard antas variera med bankens storlek, vilket kan förekomma av 

två anledningar. Det ena är omfattningen av förändringen i det egna kapitalet, som 

kommer att vara högre för större banker. Det andra är att det medför en högre 

kreditförlustförändring i en större bank, som förvaltar ett större kapital. Bankens 

storlek påverkar även informationsproducerande kostnader, vilka antas variera i 

viss utsträckning, vilket förklaras av den ökande komplexiteten och volymen av de 

större bankernas redovisningssystem (Tagesson et al, 2005). Samhället behöver 

förtroende för kapitalmarknaden, där reglering anses vara ett instrument för att 

skapa förtroende (Nobes, 2005).  
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3 Metod 
 

I följande avsnitt redogörs studiens design och forskningsansats. Referensram och 

data presenteras samt urval och variabler som studien testar. Slutligen beskrivs 

statistiska analyser som genomförts.  

 

3.1 Design och forskningsansats 
 

Studien undersöker effekten av regelförändringen IFRS 9 som bankerna redovisar 

för räkenskapsåret 2018. En kvantitativ studie valdes för att kunna besvara 

frågeställningar och hypoteser som formats utifrån syftet. En deduktiv ansats har 

tillämpats då studien utgår från tidigare teorier för att formulera hypoteser, vilka 

testas på datamaterialet och resultatet återkopplas till teorier. Enligt Hambrick 

(2007) kan en teori hjälpa till att organisera tankar och uppnå förståelse. Kritiken 

mot deduktiv ansats tar upp forskarens begränsningar av att endast förhålla sig till 

en befintlig teori, till skillnad från en induktiv ansats som utgår från empirin för att 

skapa en teori (Hambrick, 2007). Hypoteser som studien testat har utformats för att 

uppnå syftet.  

Eriksson och Hultman (2014) belyser att inom forskningen ses metod som strategi 

eftersom valet av metod ger förutsättningar och begränsningar för 

datainsamlingen. Bryman och Bell (2015) beskriver kvantitativ forskning som en 

inriktning på speciella faktorer, varav de viktigaste är mätning, generalisering, 

kausalitet och replikation. Studiens syfte är med ett objektivt förhållningssätt mäta 

effekten av IFRS 9 på svenska bankers redovisning efter införandet. Enligt 

Rennstam och Wästerfors (2015) kan metoden kritiseras eftersom kvantitativ 

metod bygger på en naturvetenskaplig modell som inte passar för den sociala 

verkligheten. Bjereld et al. (2009) menar att en kvalitativ studie vill förstå vilka 

kvaliteter och egenskaper en händelse har.   

Studien är en före-efter-analys, som görs genom parvisa observationer, vilket är en 

vanlig metod inom statistiken. En parvis jämförelse görs för att eliminera 

problemet med andra faktorer som kan påverka resultatet (Lantz, 2013). 
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Uträkningen genomförs med hjälp av ett hypotestest, där differensen mellan de två 

stickproven räknas fram samt ett medelvärde utifrån differensen (Lantz, 2013). 

3.2 Urval och datainsamling 
 

Syftet med studien är att undersöka effekten av IFRS 9 på svenska bankers 

redovisning. Studiens population är därmed svenska banker. Urvalsramen utgår 

från Finansinspektionens företagsregister, som innefattar 89 svenska banker (mars 

2019). Urvalet omfattar banker med svenskt organisationsnummer, som har 

publicerat sin årsredovisning för räkenskapsåret 2018 senast den 10 april 2019, 

vilket kan ses som ett strategiskt urval. Banker som inte hade publicerat sin 

årsredovisning för 2018 på hemsidan, utgjorde ett bortfall. Studiens strategiska 

urval kan ifrågasättas om det är representativt för hela populationen, eftersom det 

består av ett icke-slumpmässigt urval (Trost & Hultåker, 2016). Totala urvalet 

utgjordes av 43 studerade banker som hade publicerat sin årsredovisning för 2018, 

senast den 10 april. Urvalet består av 24 bankaktiebolag, 17 sparbanker och två 

medlemsbanker (se appendix 1). Datamaterialet sammanställdes manuellt i Excel. 

Tabell 1. Svenska banker som ingick i studien 

Bankstruktur Urval Populationen 

Bankaktiebolag 
24 41 

Medlemsbanker 
2 2 

Sparbanker 
17 46 

Totalt 43 89 

Källa: egen bearbetad data 

 

För de banker som ingår i en koncern har data hämtats från moderbolagets poster, 

så långt det är möjligt. Det fanns fyra årsredovisningar som inte redogör fullt ut för 

moderbolagets redovisning, därmed valdes bankernas koncernredovisning istället. 

Valet gjordes för att få de mest rättvisande siffrorna för datainsamlingen. Det 

innebär att dotterbolag och utländska filialer ingår i det data som hämtades från 

koncernernas redovisning. De fyra bankerna (koncerner) är: Collector Bank AB, 
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Sparbanken Rekarne AB, Ikano Bank AB och Avanza Bank AB. De fyra bankerna 

ska inte påverka resultatet av studien, eftersom datat inte avviker från övriga 

bankers redovisning. 

 

Studien bygger på insamlande av sekundärdata. Källkritik till uppgifterna som 

inhämtas från årsredovisningar ska beaktas. ”Gränsen mellan data och källa kan 

vara vag, liksom gränsen mellan olika typer av källor” (Eriksson & Hultman, 

2014). Vid hantering av sekundärdata finns risk för manipulation och kräver ett 

källkritiskt öga, eftersom sekundärdata bygger på primärdata och inte är 

förstahandsuppgifter (Hox & Boeije, 2005). En utmaning för oss var att tolka 

årsredovisningarna för att relevant data insamlades korrekt, eftersom utformningen 

och innehåll av årsredovisningarna skilde sig åt mellan de olika bankerna.  

3.3 Statistiska variabler 
 

Variabler som ingår i studiens statistiska analyser är eget kapital, soliditet, 

kreditförluster, kärnprimärkapitalrelation och total kapitalrelation (se tabell 2). 

Valet av variabler utgörs av tidigare forskning som gjorts inom området, där 

effekter förväntas ses i redovisningen. En ökad reservering av kapital för 

kreditförluster förväntas påverka det egna kapitalet och soliditeten negativt 

(Fredriksson & Frykström, 2019; Cohen & Edwards, 2017). Kapitalrelationerna 

(kärnprimärkapitalrelation och total kapitalrelation) beskriver hur kapitalkravet 

förhåller sig till riskexponeringsbeloppet, vilka förväntas visa ett minskat värde 

efter införandet (Frykström & Li, 2018; Novotny-Farkas, 2016). 
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Tabell 2. Beskrivning av variabler 

 

Variabel  Beskrivning 

 

 
Soliditet  Beskattat eget kapital + nettot av obeskattade reserver i 

procent av balansomslutningen. 

 

Eget kapital  Skillnaden mellan totala tillgångar och skulder. Kapitalet 

som utgör bankens egna medel. 

 

Kärnprimärkapitalrelation Kärnprimärkapital i procent av riskexponeringsbelopp 

inklusive förslag till vinstdisposition5 

 

Total kapitalrelation Totalt kapital i procent av riskexponeringsbelopp6  

 

Kreditförluster  Fallissemang på utlåning av kapital 

 

3.4 Studiens statistiska metodval  
 

Analytisk statistik handlar främst om att dra slutsatser om hur verkligheten ser ut 

med hjälp av stickprov. Mäta korrelationen mellan olika företeelser och göra 

fördjupade analyser om hur säkra slutsatserna är (Lantz, 2013). För att mäta 

effekten, mellan år 2017 och 2018, genomfördes ett t-test med parvisa jämförelser. 

Enligt Lantz (2013) är parvisa jämförelser vanligt att göra i före-efter-analyser. T-

testet visar i vilket intervall medelvärdet ligger i urvalet och även se spridning för 

siffrorna. En risk med t-tester är att väntevärdesriktighet kan ifrågasättas, dvs. 

systematiska fel i insamlandet av data som leder till skevhet (Wahlin, 2015). 

Urvalet kan inte ses som slumpmässigt och skattningen av väntevärdesriktigheten 

påverkar därför uttalandet, om hela populationen av svenska banker. 

Stickprovsmedelvärdet antas vara normalfördelat då stickprovsstorleken är 

                                                 
5 Nyckeltal förklarat i Sparbanken Tranemo Årsredovisning 2018 
6 Nyckeltal förklarat i Sparbanken Tranemo Årsredovisning 2018 
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“tillräckligt stor”, vilket 30 stickprov anses vara (Wahlin, 2015). Urvalet av 43 

banker kan därmed anses tillräckligt för att göra uttalanden om populationen.  

Lantz (2013) beskriver att signifikansnivån är ett värde som beskriver hur 

trovärdig studien är. Inom företagsekonomin och i vetenskapliga undersökningar 

baserade på statistisk metod används signifikansnivå på α=0,05 för att resultatet 

ska vara statistiskt signifikant och bli trovärdigt (Wahlin, 2015). En risk på 5 

procent finns att fel kan förekomma (Typ I-fel), det är något som accepteras 

genom valet av signifikansnivå. Syftet med kvantitativa studier är således 

generaliserbarhet, dvs. att dra slutsatser om en hel population baserat på ett urval, 

kräver ett resultat med hög trovärdighet och en hög statistisk signifikansnivå 

(Lantz, 2013). 

Med ett t-test undersöks om differensen på medelvärdet är större, mindre eller skilt 

ifrån. Testet gjordes i statistikprogrammet STATA. Om en signifikant förändring 

kan ses, i de variabler som testats, kan en hypotes behållas eller förkastas. En 

parvis observation görs genom ett hypotestest där H0: µ1=µ2. Differensen mellan 

de två stickproven räknas fram och ett medelvärde (�̂�) samt standardavvikelse (𝑆𝑑) 

utifrån differensen (Lantz, 2013). Differensens teststatistika (𝑡) definieras genom 

formeln: 

t= 
�̂�−𝑑

𝑆𝑑/√𝑛
 

 

För att undersöka om effekten varierar beroende på bankens storlek, efter 

införandet av IFRS 9, delades bankernas medelantal anställda i kvartiler (se tabell 

3). Uppdelningen görs för att beskriva spridningen i datamängden, där kvartiler 

utgör fyra lika stora delar av variabeln som undersöks. Enligt Lantz (2013) kan ett 

extremvärde påverka spridningsmåttet starkt, vilket elimineras vid användandet av 

kvartiler som uppdelning av data. Vid uppdelning kunde definiering av samma 

parvisa jämförelser göras, för att se om effekten varierar beroende på bankens 

storlek.  
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Tabell 3 Uppdelning av banker i fyra lika stora grupper via kvartiler 

 

Källa: Egen bearbetning av data  

  

 

Gruppering 

 

Medelantal 

anställda 

Kvartil 1  

0-25% 
   11-44 

Kvartil 2  

26-50% 
45-97  

Kvartil 3 

51-75% 
98-383 

Kvartil 4 

76-100% 
384-6869 



 20 

4 Resultat 
 

Avsnittet presenterar studiens resultat och analyser av resultatet, med grund i 

referensramen till diskussionsavsnittet. 

 

4.1 Deskriptiv statistik 
 

Antal observationer för eget kapital, soliditet, total kapitalrelation och 

kreditförluster är totalt 86 för år 2017 och 2018. Landshypotek Bank Aktiebolag 

redovisade inte siffror för kärnprimärkapitalrelationen, därför blev antalet 

observationer totalt 84. Medelvärdet för eget kapital är 9302,947 mkr för 2017 och 

9654,930 mkr år 2018. Medelvärde för soliditeten är 12,02 procent för 2017 och ca 

11,56 procent år 2018. Totala kapitalrelationen har ett medelvärde på 22,65 

procent år 2017 och 20,66 procent 2018. Kärnprimärkapitalrelationen innefattar ett 

medelvärde på 20,50 procent år 2017 och 19,21 procent år 2018. Kreditförlusterna 

har ett medelvärde på -84,23784 miljoner kr år 2017 och -102,594 miljoner kr år 

2018. 
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Tabell 4 Värden som användes för t-test 

 

Variabel 

 

Observation 

 

Medelvärde 

 

Std 

avvikelse 

 

Min 

 

Max 

Eget kapital 2017 43 9302,947 26611,660 69,313 120200 

Eget kapital 2018 43 9654,930 27646,070 72,935 121062 

Total 86 9478,939 26974,290 69,313 121062 

Soliditet 2017 43 12,02 5,658328 1,23 24,78 

Soliditet 2018 43 11,56349 5,461528 1,32 24,51 

Total 86 11,79174 5,532757 1,23 24,78 

Total kapitalrelation 2017 43 22,65186 6,333897 16,5 47,7 

Total kapitalrelation 2018 43 20,66349 3,869909 13,7 35,6 

Total 86 21,65767 5,312549 13,7 47,7 

Kärnprimärkapital- 

relation 2017 

42 20,50167 3,944936 12,9 32,2 

Kärnprimärkapital- 

relation 2018 

42 19,20738 4,091842 11,8 31,35 

Total 84 19,85452 4,047471 11,8 32,2 

Kreditförluster 2017 43 -84,23784 533,402 -2249 1308 

Kreditförluster 2018 43 -102,594 632,4642 -3948 556 

Total 86 -93,41594 581,6553 -3948 1308 

Källa: Egen bearbetad data 

 

4.2 Resultat t-test 
 
 

Tabell 5 visar uträkningen av t-test för differensen mellan 2017 och 2018 års 

medelvärde för eget kapital, soliditet, kreditförluster, total kapitalrelation och 

kärnprimärkapitalrelation. Variabler som visade en signifikant effekt mellan år 

2017 och 2018, då IFRS 9 infördes, var totala kapitalrelationen och 

kärnprimärkapitalrelationen. Med en signifikansnivå på 10 procent, dvs. med 90 

procent säkerhet, visar studien på en skillnad mellan åren på totala 

kapitalrelationen. Med en signifikansnivå på 5 procent, kan sägas att totala 

kapitalrelationen har blivit lägre efter införandet av IFRS 9. 

Kärnprimärkapitalrelationen har minskat mellan år 2017 och 2018 efter införandet 

av IFRS 9 med en signifikansnivå på 10 procent.  
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Tabell 5. T-test parvis observation 

 

 

H0: Diff = 0 

 

Variabel Diff <0 Diff ≠0 Diff >0 

    
Eget kapital (mkr) -351,9824 -351,9824 -351,9824 

Soliditet 0,4565116 0,4565116 0,4565116 

Kreditförluster (mkr) 18,35621 18,35621 18,35621 

Total kapitalrelation 1,988372 1,988372* 1,988372** 

Kärnprimärkapitalrelation 1,294286 1,294286 1,294286* 

Signifikansnivån beskrivs på tre nivåer där * är 0,1, ** är 0,05 och *** är 0,01 signifikant.  

 

 

För att se om bankernas storlek har en betydelse för en differentierad effekt, har 

variabler delats upp i kvartiler som utgör fyra lika stora grupper (se tabell 3). T-

tester har gjorts för respektive grupp. Det som kan utläsas av tabell 6 är att i 

gruppen med flest medelantal anställda (384-6869) kan en signifikant skillnad ses. 

Totala kapitalrelationen visar en signifikansnivå på 10 procent, där differensen är 

skilt från. Med en signifikansnivå på 5 procent kan utläsas att totala 

kapitalrelationen blivit lägre efter införandet av IFRS 9.  

 

Kärnprimärkapitalrelationen visar också på en signifikant skillnad i gruppen med 

flest medelantal anställda. Med en signifikansnivå på 5 procent kan studien visa att 

det finns en skillnad mellan åren. Med en signifikansnivå på 5 procent ses att 

kärnprimärkapitalrelationen har blivit lägre mellan 2018 och 2017 i svenska 

banker, efter införandet av IFRS 9.  
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Tabell 6. Total kapitalrelation och kärnprimärkapitalrelation 

 

Antal anställda 

 

    Diff <0 

 

   Diff≠0 

 

   Diff >0 

Total kapitalrelation    

11- 44 0,0536364 0,0536364 0,0536364 

45- 97 0,5823636 0,5823636 0,5823636 

98- 383  1,54735 1,54735 1,54735 

384- 6869 6,641667 6,641667* 6,641667** 

    

Kärnprimärkapitalrelation    

11- 44 0,327273 0,327273 0,327273 

45- 97 0,5829091 0,5829091 0,5829091 

98- 383 0,3275 0,3275 0,3275 

384- 6869 4,655556 4,655556** 4,655556** 

Signifikansnivån beskrivs på tre nivåer där * är 0,1 %, ** är 0,05 % och *** är 0,01 % signifikant. 
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5 Diskussion 
 

Diskussionsavsnittet tar upp studiens resultat i förhållande till tidigare forskning, 

kopplat till teorier samt en förklaring till studiens resultat. Vi presenterar studiens 

hypoteser efter visad signifikans och därför inte i numerisk ordning. 

 

Hypotes 2: Övergången till IFRS 9 har en effekt på bankernas totala kapitalrelation 

och kärnprimärkapitalrelationen 

 

Hypotesen om att övergången till IFRS 9 har effekt på bankernas totala 

kapitalrelation och kärnprimärkapitalrelation (Hypotes 2) kan inte förkastas, 

eftersom t-testerna visade på en signifikant förändring av totala kapitalrelationen 

och kärnprimärkapitalrelationen (se tabell 6). Cohen och Edward Jr (2017) samt 

Novotny-Farkas (2016) beskriver i sina artiklar hur införandet av IFRS 9 bör leda 

till en minskning av totala kapitalrelationen och kärnprimärkapitalrelationen, vilket 

studiens resultat kan styrka. Nyckeltalen, totala kapitalrelationen och 

kärnprimärkapitalrelationen, vilka beskriver kapitalet mot riskbenägenheten, 

visade på en signifikant effekt. Det styrker studiens hypotes (Hypotes 2) om att en 

effekt av övergången till IFRS 9 kan påverka kapitalrelationen.  

Övergången från IAS 39 till IFRS 9 har som syfte att alla intressenter ska vara 

bättre informerade av bankers kreditförluster vid olika konjunktursvängningar, 

vilket ska gynna den finansiella stabiliteten i samhället (Novotny-Farkas, 2016). 

Enligt Deegan och Unerman (2011) kan IASB ses som en sekundär intressent, 

vilka har infört IFRS 9. Intressentteorins normativa variant föreskriver hur 

intressenter bör behandlas utifrån ett etiskt perspektiv. Ingen intressentgrupp ska 

prioriteras, utan alla intressenter är lika viktiga (Stoney & Winstanley, 2001). 

IFRS 9 kräver att bankernas redovisning av kreditförluster ska vara 

framåtblickande och gynna alla intressenter till bankerna (Edwards Jr, 2014). Den 

här studien visar att en effekt uppstått efter införandet av IFRS 9, vilket bör vara 

informativt viktigt för intressenterna att känna till. Effekten är både betydelsefull 

för primära, som sekundära, intressenter eftersom de påverkas av hur bankerna 

redovisar sina kreditförlustreserveringar.  
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I det större perspektivet kan studien lyfta fram Public Interest Theory, där 

reglering uppstår för att gynna samhället som helhet (Hartwig 2018). 

Finanssektorn har en viktig samhällsfunktion, därför är det viktigt att banker 

säkerhetsställer god stabilitet av kapitaltäckning. Klarar inte bankerna att uppfylla 

sitt kapitalkrav finns risk för att fallissemang uppstår. Samhället behöver 

förtroende för kapitalmarknaden, där reglering anses vara ett instrument för att 

skapa förtroende (Nobes, 2005). 

Hypotes 3: Övergången till IFRS 9 har olika effekt beroende på bankens storlek 

 

För att få kunskap om effekten skiljer sig åt mellan storleken på banker, delades 

banker in i kvartiler. Studiens hypotes (Hypotes 3) om övergången till IFRS 9 har 

olika effekt beroende på bankens storlek testades, där resultatet visade att totala 

kapitalrelationen och kärnprimärkapitalrelationen har minskat mellan åren 2017 

och 2018 för de största bankerna (se tabell 7), därmed förkastas ej hypotes 3. 

Frykstöm och Li (2018) uttrycker i sin artikel att mindre banker vilka använder 

schablonmetoden skulle ge en större effekt på kapitalet7, än större banker som 

använder internmetoden. Studien visar istället på motsatsen till det Frykström och 

Li (2018) påstår. Resultatet visade en större effekt i kapitalrelationerna för 

bankerna vilka tillämpar internmodellen. Schablonmodellen bygger på en 

indelning av verksamheten i olika affärsområden, varvid institutet för varje 

affärsområde ska beräkna ett kapitalkrav på ett genomsnittligt rörelsekapital 

(Olsson, 2018). Internmodellen beräknar istället kapitalkravets operativa risker 

med stöd av bankens interna riskmätningssystem, vilket ska leda till en mer 

preciserad beräkning av kreditrisker (Olsson, 2018). Tagesson et al. (2005) 

poängterar att stora banker som förvaltar mer kapital får en större effekt av en 

regelförändring, vilket studien kan bekräfta. Resultatet från studien visar att 

effekten av övergången har påverkat större banker mer, troligtvis på grund av att 

mindre banker tagit större höjd på kreditgivningsriskerna än vad större banker har 

gjort. En tanke är att större banker ligger närmare marginalerna, pga. avancerade 

internmätningssystem och vid övergången, från objektiv till subjektiv redovisning 

av kreditförluster, hade större banker en lägre marginal mot förväntade 

                                                 
7 Kärnprimärkapital, eget kapital 
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kreditförluster.  

 

Hypotes 1: Övergången till IFRS 9 har en effekt på svenska bankernas soliditet, 

eget kapital och kreditförluster 

Hypotesen (Hypotes 1) om övergången till IFRS 9 har en effekt på de svenska 

bankernas soliditet, eget kapital och kreditförluster förkastas, då resultatet inte 

kunde se någon signifikant förändring efter införandet. Studiens resultat skiljer sig 

från tidigare studiers uppskattning (Hashim et al., 2016; Novotny-Farkas 2016), 

som beskrivit hur införandet av IFRS 9 kan komma att påverka bankernas eget 

kapital och därmed soliditeten. Enligt Frykström och Li (2018) var förväntningen 

att införandet av IFRS 9 skulle öka de ackumulerade kreditförlusterna, vilket 

resultatet från t-testet inte kunde styrka, det innebär att svenska banker har låga 

kreditrisker. Enligt studiens resultat finns det ingen signifikant skillnad (i Hypotes 

3) oavsett bankstorlek av t-testerna för soliditet, eget kapital och kreditförluster (se 

appendix 2,3,4). Resultatet motsäger det Frykström och Li (2018) har uttalat sig 

om, att mindre banker som använder schablonmetoden för att mäta kreditrisk, kan 

leda till en negativ effekt på kapitalet8.   

Studien kan genom parvisa t-tester ej se att samband existerar mellan införandet av 

IFRS 9 och minskat eget kapital (Hypotes 1) hos svenska banker, trots att 

redovisning enligt IAS 39 skiljer sig på många sätt ifrån redovisning enligt IFRS 9 

(Marton & Runesson, 2017). IAS 39 redovisade endast kreditförluster med ett 

objektivt förhållningsätt när en faktisk kreditförlust kunde konstateras. IFRS 9 

utgår från en framåtblickande modell och kräver ett subjektivt förhållningsätt från 

bankernas ledning. Den nya ECL- modellen i IFRS 9 skulle komma att kräva 

större kreditförlustreservering för bankerna, som kunde leda till en effekt på 

bankernas kapital (Novotny-Farkas, 2016), vilket studiens resultat inte kan 

verifiera. Effekten av IFRS 9 syns inte i den mån som tidigare studier Hashim, et 

al. 2016 samt Novotny-Farkas 2016 har gett uttryck för. Studiens resultat visade 

ingen effekt på lägre eget kapital eller ökning av kreditförluster, vilket kan tyda på 

en god kreditriskbedömning sedan tidigare av svenska banker. I en internationell 

                                                 
8 Kärnprimärkapital, eget kapital 
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jämförelse visar svenska banker överlag låga nivåer av problemlån (Fredriksson & 

Frykström, 2019). Fredriksson och Frykström studie visar att andelen problemlån 

blivit högre under den senaste femårsperioden, men ligger fortfarande på låga 

nivåer i jämförelse mot andra länder i Europa. Under andra kvartalet 2018 var 

andelen lån, med risk för kreditförluster, 1,3 procent av den totala utlåningen på 

den svenska bankmarknaden. Det är betydligt lägre än det europeiska snittet 

(Fredriksson & Frykström, 2019). Effekten av IFRS 9 kan visa sig över tid när 

högkonjunkturen ersätts av recession. En lågkonjunktur bidrar högst sannolikt till 

ökade kreditförluster, vilket kommer att bli en utmaning för bankledningens 

subjektiva kreditriskbedömningar.    

Studiens syfte är att undersöka hur en regelförändring kan ge effekt på bankers 

redovisning, som i det här fallet är skapad av IASB. Inom den institutionella 

teorin, försöker människor skapa en normativ världsbild, genom att göra rationella 

val för att lösa problemställningar (Eriksson-Zetterquist, et al, 2015). Bengtsson 

(2011) beskriver att efter finanskrisen 2008, fick IASB politiska påtryckningar om 

att utveckla en ny redovisningsstandard för hanteringen av finansiella instrument. 

IASB startade en utredning till en bättre lösning på de komplexa frågorna i IAS 39, 

som ansågs vara en stor del till finanskrisen (Hartwig, 2018). IASB har en viktig 

roll för skapandet av redovisningsregler och syftet med IFRS 9 är att skapa en 

stabil finansiell kapitalmarknad, vilket ska förhindra att finanskriser uppstår. 

Institutionella teorin kan genom IFRS 9 förklara att en förändring av normer och 

strukturer av bankernas redovisning sker genom krav på införande. (DiMaggio & 

Powell, 1983). Den tvingande isomorfismen gör att regelförändringar inom IFRS 

måste följas, oavsett vilka regler som institutionaliserats sedan tidigare i Sverige 

och EU.  

Utgångspunkten för IASB är att verka för samhällets bästa, men pga. att 

bankverksamhet ligger i statens intressen så uppstår kompromisser i författandet 

av redovisningsreglerna (Marton et al, 2016). Om IASB låter sig fångas av b.la 

EU:s önskemål kan det ifrågasättas om IFRS 9 är i redovisningens högsta intresse, 

eller om andra faktorer till införandet och regeluppbyggnaden existerar. Med 

utgångspunkt i Capture Theory kan IASB:s oberoende ifrågasättas, när politiska 

intressen får vara med och styra. Staten går in och hjälper banker ekonomiskt om 
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det skulle behövas, därför är bankers ekonomi av vikt för politiska intressen. 

Hartwig (2018) lyfter fram att IASB:s legitimitet skulle gå förlorad om de inte 

agerar efter de politiska påtryckningar som kommer från EU. IFRS 9 ska i längden 

skapa en finansiell stabilitet, då banker tar höjd för sina förväntade kreditförluster.  

Från studiens resultat har nya frågor uppkommit om IFRS 9 är implementerad på 

det tilltänkta vis som avsetts, eller har tidigare studier som Hashim, et al 2016 samt 

Novotny-Farkas 2016 haft fel i sina uppskattade bedömningar? Visserligen är 

IFRS 9 i en startperiod och reserveringar av kreditförluster kan komma att 

förändras när standarden tillämpats under en lägre tid. Den nya regleringen ska 

bidra med en ökad legitimitet, eftersom transparensen i bankernas redovisning 

ökar (Cohen & Edwards, 2017). IFRS 9 har utarbetats fram för att förbättra 

redovisningen av kreditförluster, vilket är ytterligare en regel som påverkar 

svenska bankers redovisning. Hartwig, (2018) lyfter upp övriga 

redovisningsreglerare som finns i Sverige, vilka är svenska riksdagen, 

Bokföringsnämnden (BFN), Rådet för finansiell rapportering (RFR), 

Finansinspektionen (FI) och International Accounting Standard Board. Tillsynen 

över svenska banker delas av flera myndigheter – Finansinspektionen, Riksbanken, 

Riksgälden och Finansdepartementet (Svenska bankföreningen). Svenska banker 

kan vara bättre förberedda att klara av en redovisningsförändring av 

kapitaltäckningsbehov pga. de regleringar, (kapitaltäckningslag, (SFS 2006: 1371), 

som infördes i Sverige redan efter finanskrisen på 90-talet. I Sverige finns 

dessutom ett system för kreditprövningar, (kreditupplysningslag, (SFS 1973: 

1173), vilket underlättar bankernas bedömningar av kreditrisker. Regleringar och 

uppföljning av tillsynsmyndigheter som finns här i Sverige kan ha bidragit till den 

låga effekt studiens resultat visade. IFRS 9 är inte utformad enbart för Sverige utan 

banker globalt. Därmed skulle en studie som mäter effekten på IFRS 9 i t.ex. 

Italien eller Grekland vara intressant, eftersom andra länders regleringar skiljer sig 

åt mot Sveriges regleringar och tillsynsmyndigheter.   
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6 Slutsats 

I sista avsnittet presenteras en slutsats av studiens resultat samt vad studien kan 

bidra med. Vidare ges förslag till fortsatt forskning och slutligen framförs vår 

lärdom.   

 

Resultatet visade en signifikant förändring av den totala kapitalrelationen och 

kärnprimärkapitalrelationen i de större bankerna, där nyckeltalen var lägre efter 

införandet av IFRS 9. Det egna kapitalet, kreditförlusterna och soliditeten kunde 

inte visa någon signifikant förändring. Slutsats av studiens resultat är att införandet 

av IFRS 9 haft en låg effekt på svenska banker. Svenska tillsynsmyndigheters 

lärdomar, från finanskriser som Sverige tidigare har drabbats av, kan vara svar på 

varför studien inte såg någon större effekt. Strikta regleringar som införts i Sverige 

(kreditupplysningslag, (SFS 1973: 1173), (kapitaltäckningslag, (SFS 2006: 1371) 

samt amorteringskraven kan vara några anledningar till varför svenska banker har 

låga kreditförluster. De låga effekterna kan ses som bra för både bankerna och 

bankernas kunder, då kapitalet inte påverkas av den nya regleringen. Det visar att 

svenska banker tar låga kreditrisker och att det svenska systemet av regleringar 

fungerar.  

6.1 Bidrag 

Studien bidrar till att visa effekten av IFRS 9 på svenska bankers redovisning efter 

införandet. Studien kunde inte se någon effekt på bankernas eget kapital, soliditet 

och kreditförluster, vilket går emot tidigare teorier. Studien kunde se en effekt på 

bankernas totala kapitalrelation och kärnprimärkapitalrelation, vilket styrker 

tidigare teorier. Effekten kunde endast ses i de större bankernas redovisning, där 

en signifikans påträffades. Studien visade låg effekt i redovisningen mellan år 

2017 och 2018. Resultatet från studien bidrar till underlag för fortsatt forskning 

inom ämnet. Studien kan jämföras mot forskning som studerar effekten av IFRS 9 

för banker i andra länder. Vårt resultat kan vara till nytta för bankerna samt de 

tillsynsmyndigheter, som intresserar sig för vilken förändring som skett i 

redovisningen efter införandet av den nya regleringen. Den låga effekten är 
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positiv, eftersom bankerna inte får någon större förändring av kapitalet i 

redovisningen.   

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

En kvalitativ studie skulle kunna, genom intervjuer med personer som arbetar med 

den nya regleringen, ge förståelse för hur bankernas subjektiva bedömningar av 

kreditrisker hanteras. Den här studien avgränsade sig till att mäta effekten på 

svenska banker redovisning, genom en kvantitativ metod. Studier som undersöker 

andra länders effekter av övergången till IFRS 9 och även se effekten över en 

längre tidsperiod är förslag till fortsatt forskning.  

6.3 Vår lärdom 
 

Under uppsatsens löpande process har vi tillgodogjort kunskapen, som vi tillägnat 

oss under utbildningens gång. Lärdomar av att inhämta och bearbeta information, 

som sedan analyseras och kritiskt granskas, har vi tillämpat i vår studie. Ny 

terminologi har lagts till vår kunskapsbank. Inom grenen av redovisningsområdet 

var banksektorn ett oexploaterat område som vi nu har mer kunskap om, genom 

vår uppsats och fördjupning inom ämnet.   
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Appendix 1  
Banker som ingår i studien 

 
Bankaktiebolag  Storbanker 

 

Skandiabanken AB  Swedbank AB  

Avanza bank AB (koncern) Svenska Handelsbanken AB 

Landshypotek AB  SEB AB 

Forex bank AB 

Länsförsäkringar Bank AB  Sparbanker   

Volvo Finans AB 

TF bank AB   Sparbanken Tranemo 

Nordnet bank AB  Sparbanken Tanum 

Ikano bank AB (koncern)  Ulricehamns Sparbank 

Resursbank AB  Sparbanken Västra Mälardalen 

SBAB bank AB  Tidaholms Sparbank

Erik Penser Bank AB  Falkenbergs Sparbank 

Varbergs Sparbank AB  Sparbanken Syd 

Sparbanken Rekarne AB (koncern) Åse Viste Sparbank 

Sparbanken Skåne AB  Hälsinglands Sparbank 

ICA Banken AB  Sörmlands Sparbank 

MedMera Bank AB  Sparbanken i Enköping 

Marginalen Bank AB  Dalslands Sparbank 

Sparbanken Eken AB  Sparbanken Gotland

Collector Bank AB (koncern) Roslagens Sparbank 

Sparbanken Sjuhärad AB   Häradssparbanken Mönsterås 

   Lekebergs Sparbank

Medlemsbanker  Skurups Sparbank 

 

JAK medlemsbank 

Ekobanken medlemsbank 



 

Appendix 2 
Ingen signifikansnivå uppnåddes i t-testet för eget kapital uppdelat i kvartiler. 

 

Eget kapital uppdelat i kvartiler 

 
 

 
H0: Diff=0 

 

 

Eget Kapital Diff <0 Diff≠0 Diff >0 

Antal anställda    

11- 44 -25,911 -25,911 -25,911 

45- 97 -94,47728 -94,47728 -94,47728 

98- 383  268,9832 268,9832 268,9832 

384- 6869 7600,511 7600,511 7600,511 

    

 

  



 

Appendix 3 
Ingen signifikansnivå uppnåddes i t-testet för soliditet uppdelat i kvartiler. 

 

Soliditet uppdelat i kvartiler 

 

  H0:  Diff=0  

Soliditet Diff <0 Diff≠0 Diff >0 

Antal anställda    

11- 44 0,1909091 0,1909091 0,1909091 

45- 97 0,1353636 0,1353636 0,1353636 

98- 383  0,0269231 0,0269231 0,0269231 

384- 6869 1,445278 1,445278 1,445278 

    

 

  



 

Appendix 4 
Ingen signifikansnivå uppnåddes i t-testet för kreditförluster uppdelat i kvartiler. 

 

Kreditförluster uppdelat i kvartiler 

 

 

 

 

H0: Diff=0 

 

 

 

Kreditförluster Diff <0 Diff≠0 Diff >0 

Antal anställda    

11- 44 -110,6442 -110,6442 -110,6442 

45- 97 2,037455 2,037455 2,037455 

98- 383  83,31031 83,31031 83,31031 

384- 6869 1,717833 1,717833 1,717833 

    
Källa: Egen bearbetad data 


