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Sammanfattning	  
 
Idag är företags årsredovisningar ett viktigt instrument för att minska den osäkerhet och 
informationsasymmetri som existerar mellan företag och investerare. I denna studie ses 
därmed agent- och principalteorin som den överordnade teorin då studien utgår ifrån att 
företagsledningen i det valda tjänsteföretaget innehar mer information än investerarna. 
Till skillnad från tidigare, då innehållet i årsredovisningar till stor del endast innehöll 
finansiella redogörelser, så fungerar årsredovisningar idag som en viktig 
marknadsföringskanal för företag. Årsredovisningar ska informera investerare om 
företagets verksamhet samt därmed legitimera företaget. Denna kommunikation till 
investerarna via årsredovisningar är en svår och komplex uppgift, speciellt i tider som 
karakteriseras av ekonomisk kris.  
 
Syftet med denna studie är att skapa förståelse för kommunicering, genom 
externredovisning om bolagsstyrning, vid ekonomiska kriser avsedd att minska 
informationsasymmetri och öka legitimitet. Detta har skett genom en longitudinell 
studie där en svensk banks årsredovisningar kring fyra utvalda ekonomiska kriser har 
analyserats. Kodningen har utförts genom att identifiera bolagsstyrningssignaler inom 
två utvalda kategorier, risk och kapital. Dessa signaler har sedan fördelats till antingen 
framtidsorienterade signaler eller historiskt orienterade signaler utifrån hur signalerna 
har formulerats i årsredovisningarna.  
 
Vi har, efter genomförd studie, kunna identifiera skillnader i kommunikationen under 
ekonomiska kriser, både vad gäller risk och kapital. En slutsats i denna studie är att 
tjänsteföretags kommunikation av narrativa signaler om bolagsstyrning förefaller 
påverkas av ekonomiska kriser på så sätt att antalet kommunicerade signaler förefaller 
öka under krisperioder. Vi har också kunnat konstatera att antalet signaler har ökat med 
tiden och att företag har lagt betydligt större vikt på kommunikationen under till 
exempel Eurokrisen jämfört med Fastighetskrisen. Baserat på detta är en slutsats att 
tjänsteföretag tenderar till att öka sin signalering via årsredovisningar i takt med att 
företags investerare ställer högre krav på kommunikationen för att på så sätt skapa eller 
bibehålla legitimitet.  
 
Nyckelord: Bolagsstyrning, ekonomiska kriser, årsredovisningar, risk, kapital, 
investerare.   
 
	  
	   	  



	  

Abstract	  
Today, companies annual reports are an important instrument to reduce the 
uncertainty and the gap of information that exists between the company and its 
investors. Therefor can the agent and principal theory be seen as the parent theory on 
which the study assumes that the management of the selected company has more 
information then the investors. Unlike previous years, when the content of annual 
reports purely were financial statements, the report works today as an important 
marketing channel for companies. The annual reports will inform the investors about 
the companies business and thereby legitimize the company. The communication to 
the investors through the annual reports is a difficult and complex task, especially in 
times of financial turmoil and turbulence. 
 
The purpose of this study is to create understanding for communicating through 
external reporting on corporate governance, during economic crises designed to 
reduce information asymmetry and increase business legitimacy. This has been done 
by a longitudinal study in which a Swedish bank's annual reports have been analysed 
during four selected economic crises. The encoding has been done by identifying 
signals in two major categories, risk and capital. Based on how the signals have been 
framed in the financial statements they are allocated to either future-oriented signals 
or historically oriented signals.   
 
After the study has been done we have identified differences in communication during 
economic crises, both in terms of risk and capital. One conclusion of this study can 
thus be seen as the companies communications of narrative signals are affected by 
economic crises in the sense that the number of signals appears to increase during 
periods of crisis. We have also found that the number of signals has increased over 
time and that companies have put much more emphasis on communication during 
“Eurokrisen” compered to “Fastighetskrisen”. This ends to the conclusion that 
companies tend to increase their signalling through annual reports in line with the 
company's investors place higher demands on communication in order to create or 
maintain legitimacy.  
 
Keywords: Corporate governance, financial crisis, annual reports, risk, capital, 
investor.  
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	   1	  	  

1.	  Inledning	  
I detta kapitel kommer bakgrunden till denna studie att presenteras. Inledningsvis ges 
en kort beskrivning av studiens ämne och vidare presenteras studiens syfte samt 
studiens fortsatta disposition.    
 

1.1 Bakgrund	  
Den rådande situationen, där samhällets ekonomi befinner sig i en återhämtningsfas 
efter en svår ekonomisk kris, ställer allt högre krav på företag och dess rapportering. 
Bukh, Nielsen, Gormsen & Mouritsen (2005) menar att transparens mellan företag 
och samhället har blivit allt viktigare och företag försöker därmed utveckla sina 
kommunikationskanaler. Vidare hävdas att denna utveckling är nödvändig för att 
företaget ska ha möjlighet att nå ut till alla som har intresse av företaget och dess 
verksamhet (Bukh, et al. 2005). Adams (1994) menar att företag har tillgång till mer 
information jämfört med till exempel investerare, och därmed uppstår 
informationsasymmetri som leder till en osäkerhet hos investerarna då dessa saknar 
tillgång till fullstädning information.  Ett sätt att minska denna informationsasymmetri 
är genom årsredovisningar, där företag har möjlighet att redogöra för mer än endast 
finansiell ställning (Hooks, Coy & Davey 2002).  Årsredovisningar kan därmed ses 
som ett centralt verktyg för kommunicering (ibid).  
 
Årsredovisningar har en betydande roll när det gäller ett företags rapportering om 
deras ansvar (Winfield 1978), och kan dessutom ses som det mest omfattande 
dokumentet som når ut till ett företags investerare (Marston & Shrives 1991). Parker 
(1982) menar att på grund av detta kan ett företags årsredovisning ses som ett medel 
för masskommunikation då den når ut till i princip alla investerare ett företag har. 
Däremot är en årsredovisning inte den enda kommunikationskanalen som ett företag 
har (Boyne & Law 1991), men på grund av dess lättillgänglighet och bredd ses den 
som väldigt inflytelserik. (Hooks et al. 2002).  
 
Deegan (2002) menar att information angående ett företags ansvar, via 
årsredovisningar, bidrar till legitimitet. Detta medför i sin tur att företaget kan få ett 
gott rykte och oavsett vilken typ av organisation det handlar om är företagets rykte en 
viktig faktor vid utvecklandet av företagets bolagsstyrning (ibid). Detta på grund av 
att ett företags bolagsstyrning enligt Osma och Guillamón-Saorín (2011) utformas 
utifrån investerarnas intressen. Om ett företags bolagsstyrning utformas utifrån 
investerarnas intressen kommer företaget därmed att verka i linje med investerarna 
och både deras och företagets nytta kommer då att maximeras (Tirole 2001). Detta 
pekar därmed på vikten av att kommunicera ut den bolagsstyrning som företaget 
använder sig av. Watson (2007) hävdar att ett företags rykte kan hjälpa företaget att 
uppnå acceptans och godkännande hos deras investerare, och därmed kan 
kommunikation, till exempel genom årsredovisningar, påverka det rykte som skapas 
kring ett företag. 
 
Ett företags rykte kan även skadas eller förstöras genom signalering, via ord eller 
handlingar. Erickson et al (2011) menar att det är viktigt att ett företag använder sig 
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av den kommunikationsstrategi som är lämplig för att hantera och upprätthålla det 
rykte som företaget har. Marcus och Goodman (1991) menar därmed att företaget kan 
tjäna på att använda sig av olika uttrycksstrategier för olika år, beroende på 
marknadssituationen. Vidare har det även betydelse hur ett företag formulerar den 
information som kommuniceras ut till investerare genom till exempel 
årsredovisningar. På grund av detta kan den narrativa informationen i en 
årsredovisning tendera till att överskugga den finansiella delen. Detta på grund av att 
det blir enklare för investerare att ta till sig den narrativa informationen jämfört med 
den finansiella delen som kan ses som alltför komplex (Stanton et al. 2004).     
 
Vid krissituationer ifrågasätts ofta ett företags hanterande och agerande och enligt 
Stanton et al.(2004) kan vissa delar av årsredovisningen utformas så att företagets 
verksamhet framställs så fördelaktigt som möjligt. Bilden som investerare har av ett 
företag påverkas i stor utsträckning av företagets kommunikation till investerare 
(Erickson, Weber & Segovia 2011).  
 
I och med den finanskris som rådde under framförallt 2008 utvecklades globala 
kapitaltäckningsregler av Baselkommittén, Basel III. I och med detta regelverk fick 
hanteringen av risk och kapital större uppmärksamhet efter finanskrisen jämfört med 
innan krisen. Därmed kom åtgärder och förändringar gällande hanteringen av risk och 
kapital att vara av betydelse vid utformandet av ett företags bolagsstyrning (pwc.se). 
 
Detta gjordes för att hantera de brister som uppdagades i och med finanskrisen, vilket 
var att tjänsteföretag i allt för stor utsträckning hade för lite avsatt kapital. Vilket i sin 
tur medförde att dem inte kunde täcka de förluster som uppstod. Efter att analyser av 
finanskrisen skett upptäcktes även att tjänsteföretags bolagsstyrning behövdes 
förbättras, så att tjänsteföretag inte tar lika stora risker igen. Basel III innehåller därför 
tydliga riktlinjer som rör tjänsteföretags bolagsstyrning utifrån just faktorerna risk och 
kapital (pwc.se).   
 
Utifrån ovanstående resonemang, där den frivilliga informationen i årsredovisningar 
fått allt större betydelse, finner vi det intressant att studera hur information 
kommuniceras ut till ett tjänsteföretags investerare. Tidigare forskning som grundat 
sig på årsredovisningar har bland annat berört hur denna rapport kan läsas 
(Clatworthy & Jones 2001) och hur finansiella rapporter kan användas som 
marknadsföring (Stanton & Stanton 2002). Vidare har det också bedrivits forskning 
som fokuserat på en mer specifik del av årsredovisningarna, såsom till exempel den 
verkställande direktörens inledande ord, även kallat VD-brev, och hur detta brev kan 
ge företaget legitimitet (Jonäll & Rimmel 2010). Forskningar har också bedrivits 
gällande kommunikation angående miljöredovisning och hur detta förmedlas genom 
årsredovisningar (Cho & Patten 2007, Hughes, Anderson & Golden 2001). Likaså har 
forskning bedrivits angående hur ett företag redogör för dess intellektuella kapital i en 
årsredovisning (Goh & Lim 2004, Brennan 2001). Den forskning som tidigare har 
bedrivits angående ett företags kommunikation vid ekonomiska kriser har fokuserat 
på kommunikationen som helhet och inte enbart kommunikation via årsredovisningar 
(White 2009). Degenhardt och Grönroos (2010) har tidigare studerat en 
beteendemässig förändring hos företag under finanskrisen som rådde framförallt 
under år 2008, och studerade då aktiviteter, strategier och åtgärder som vidtagits 
under och efter krisen.     
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Därmed förefaller ett gap gällande hur bolagsstyrning kommuniceras ut via 
årsredovisningar. Då samhällets ekonomi i nuvarande läge befinner sig i en 
återhämtningsfas efter en ekonomisk kris anser vi de intressant att studera hur ett 
tjänsteföretags kommunikation av bolagsstyrning har kommunicerats omkring 
ekonomiska kriser. Då tidigare studier till mestadels har fokuserat på just en specifik 
kris, och därmed ett relativt kort tidsintervall, finner vi det intressant att studera hur ett 
tjänsteföretags kommunikation sett ut under flera ekonomiska kriser och därmed 
eventuellt har förändrats under ett längre tidsperspektiv.  

1.2 Syfte	  
Syftet med denna studie är att skapa förståelse för kommunicering, genom 
externredovisning om bolagsstyrning, vid ekonomiska kriser avsedd att minska 
informationsasymmetri och öka legitimitet. Detta genom att (1) studera om 
ekonomiska kriser kan påverka tjänsteföretags narrativa signaler om bolagsstyrning 
och (2) analysera hur dessa kriser eventuellt har haft påverkan på signaleringen om 
bolagsstyrningen samt (3) utveckla en modell för tjänsteföretags kommunikation om 
bolagsstyrning via årsredovisningar.  

1.3 Disposition	  
Dispositionen ger en övergripande blick över hur de kommande kapitlen i denna 
studie är fördelade. Dessutom ges en kort beskrivning av vad de olika kapitlen 
handlar om. 
	  

Teoretisk	  
referensram	  

• Här	  presenteras	  de	  teorier,	  litteratur	  och	  modell	  som	  ligger	  
till	  grund	  för	  studien	  samt	  för	  analysen	  av	  empirin	  	  

Metod	  
• Här	  presenteras	  den	  metod	  som	  använts	  i	  studien	  

Empiri	  
• Här	  presenteras	  den	  data	  som	  ligger	  till	  grund	  för	  studien	  

Analys	  &	  
Slutsats	  

• Här	  presenteras	  de	  analyser	  som	  gjorts	  på	  den	  insamlade	  
empirin	  samt	  slutsatser.	  Vidare	  presenteras	  även	  studiens	  
bidrag	  samt	  förslag	  på	  vidare	  forskning	  

Figur 1.1 Disposition 
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2.	  Teoretisk	  referensram	  
I detta kapitel presenteras de teorier och den litteratur som denna studie grundat sig 
på, samt en kort beskrivning av varje teori. Agent- och principalteorin kan ses som 
den överordnade teorin då utgångspunkten för studien var att det rådde 
informationsasymmetri medan legitimitet- och signalteorin är de teorier som analysen 
av kommunikationen grundat sig på. Vidare presenteras även definitioner för viktiga 
begrepp inom denna studie. 
 

2.1	  Agent-‐	  &	  principalteorin	  
Agent- och principalteorin grundar sig på tanken att agenten har mer information än 
principalen och därmed uppstår så kallad asymmetrisk information.  Ett företags 
ledning kan ses som agenten medan företagets investerare agerar som principaler. Det 
vill säga att företagsledningen har tillgång till mer information jämfört med 
investerarna. Denna informationsasymmetri påverkar investerarnas möjlighet att 
effektivt övervaka om dennes intressen tillgodoses av företagsledningen. (Adams 
1994). Jensen och Meckling (1976) menar att principalen kan begränsa skillnader i 
dennes och agentens intressen genom att finna lämpliga incitament för agenten att 
agera i principalens intresse, till exempel genom utformningen av företagets 
bolagsstyrning. 
 
Marcus och Goodman (1991) menar att agentteorin kan ge en grund för att förstå 
dilemmat som uppstår när till exempel bolagsstyrning kommuniceras ut under en kris. 
Denna kommunicering, till exempel via årsredovisningar, kan ses som ett sätt att 
minska informationsasymmetrin som finns mellan företagsledningen och investerarna. 
Investerare får genom denna kommunikation tillgång till information som enbart 
företagsledningen annars skulle ha tillgång till (Jensen & Meckling 1976).  
 
För att till exempel aktieägare ska kunna fatta beslut är transparens mellan företag och 
investerare väldigt viktigt. Denna transparens bidrar inte enbart med att 
informationsasymmetrin som råder mellan ett företag och dess investerare minskar 
(Jensen & Meckling 1976) utan denna transparens kan också skapa legitimitet för 
företaget (Cormier och Gordon 2001). Legitimitet är en viktig aspekt för aktieägare 
och deras beslutsfattande (ibid).  

2.2	  Legitimitetsteorin	  
Legitimitetsteorin bygger på konceptet att företag har ett kontrakt med samhället, och 
genom att fullfölja detta kontrakt legitimeras företagets handlingar (Cormier och 
Gordon 2001). Ett företags kommunicering till investerare, exempelvis avseende 
bolagsstyrning, kan därmed ses som en viktig aspekt i denna process, det vill säga 
fullfölja kontraktet som företaget har med samhället. Suchman (1995) definierar 
legitimitet som att ett företags handlande generellt uppfattas eller antas som 
eftertraktat, lämpligt eller till och med korrekt inom vissa områden. Därmed kan 
legitimering ses som en pågående process medan legitimitet ses som ett tillstånd.   
 
Som tidigare nämnt kan företagets kommunikation till samhället, till exempel genom 
årsredovisningar, leda både till transparens mellan företaget och samhället, samt 
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legitimitet (Cormier & Gordon 2001). Deegan (2002) menar därför att ett företags 
verksamhet kan hotats om företagets investerare uppfattar det som att företaget har 
brutit detta kontrakt. Legitimitet kan därmed ses som en resurs som ett företag är 
beroende av för en fortsatt överlevnad (Dowling & Pfeffer 1975). Meyer och Rowan 
(1977) menar att legitimitet även kan användas för att stärka företagets position 
ytterligare och därmed säkra sin överlevnad.  
 
Däremot finns det flera anledningar till att ett företag inte upplevs som legitimt. 
Deegan (2002) menar att en anledning kan vara att ett samhälles förväntningar på ett 
företag förändras över tiden, vad som en gång var accepterat behöver inte alltid vara 
det. När en företagsledning förstår att företagets verksamhet eller handlande inte 
längre är i linje med det ”sociala kontrakt”, krävs förändrad bolagsstyrning och 
förändrad signalering om bolagsstyrningen i årsredovisningen. Dessa förändringar av 
bolagsstyrningen förmedlas till företagets investerare, för att deras uppfattningar kring 
företagets handlande ska förändras och därmed påverka legitimiteten. Förändringar av 
bolagsstyrningen som inte kommuniceras ut kommer därmed inte påverka 
investerarnas uppfattningar av företaget (Cormier & Gordon 2001).  
 
Detta belyser betydelsen av finansiella rapporter, så som årsredovisningar, eftersom 
det är genom dessa som företag kommunicerar ut exempelvis vidtagna åtgärder och 
förändringsarbeten till sina investerare (Cormier & Gordon 2001). Vidare klargörs 
även vikten av hur företag signalerar och kommunicerar ut exempelvis åtgärder och 
förändringar då dessa kan skapa legitimitet, vilket är en väldigt viktig resurs för alla 
typer av företag (Marcus & Goodman 1991).  

2.3	  Signalteori	  
Enligt Watson, Shrives och Marston (2002) utvecklades signalteorin av Spence 
(1973) för att förklara beteenden på arbetsmarknaden, men den ses även som 
användbar då företag vill redovisa frivillig information (Watson et al. 2002). Enligt 
Campbell, Shrives och Bombach-Saager (2001) kan signalteori, tillsammans med ett 
företags finansiella rapportering, användas på så sätt att företaget försöker signalerna 
om att företaget är bättre än sina konkurrenter. Signalering kan därmed användas för 
att skapa legitimitet och på så sätt förbättra företagets rykte (ibid).  
 
Signalteori kan kopplas till de signaler som företagsledningen sänder ut till 
investerare via årsredovisningar, detta enligt Marcus och Goodman (1991). Därmed 
kan signalteori ses som lämplig vid studier som behandlar de informationsgap som 
finns mellan en företagsledning och företagets investerare (ibid). Även Watson et al. 
(2002) hävdar att signalen som företaget sänder ut kan ses som en reaktion på denna 
informationsasymmetri, då företag i detta fall har mer information jämfört med 
investerare. 
 
Vidare beskriver teorin hur företagsledningen som har större tillgång till information 
väljer att förmedla denna, till exempel via årsredovisningar, till investerare som har ett 
informationsunderskott samt hur denne väljer att tolka informationen. Sändare av 
information, signal samt mottagare kan därmed ses som tre begrepp som är centrala 
inom signalteorin (Brian, Connelly, Certo, Ireland & Reutzel 2011). Watson et al. 
(2002) menar också att signalteori har en stark koppling med legitimitetsteorin, då de 
signaler som ett företag sänder ut syftar till att legitimera företagets handlingar.  
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Ovanstående resonemang visar på vikten av kommunicering av signaler då det kan 
skapa legitimitet men även bidra med att informationsasymmetrin som finns mellan 
en företagsledning och investerare minskar. Då signalerna som ett företag sänder ut 
syftar till att legitimera företagets handlingar (Watson et al. 2002) är dessa signaler 
främst förknippade med åtgärder som medför förändringar gällande företagets 
bolagsstyrning. Därmed är signalerna av betydelse, då företag vill agera i enlighet 
med investerarnas intressen (Tirole 2001). 

2.4	  Bolagsstyrning	  
De faktorer som utgör ett företags processer och strukturer och som används för att 
styra ett företags verksamhet kallas för bolagsstyrning (McConomy 2000). Osma och 
Guillamón-Saorín (2011) menar att ett företags styrelse förväntas utföra åtgärder och 
därmed förändra hanteringen av dessa faktorer för att möta omvärldssituationer. 
Vidare menar dem att det är av betydelse att dessa förändringar sker utifrån 
investerarnas intressen (ibid). Även Tirole (2001) hävdar att den standardiserade 
definitionen av bolagsstyrning refererar till att företag skall verka i linje med 
investerarnas intressen. Vidare menar Osma och Guillamón-Saorín (2011) att ett 
företags styrelse kan fatta beslut gällande företagets bolagsstyrning och därmed vidta 
åtgärder för att maximera sin egen och företagets nytta. Ett företag kan därmed 
anpassa sina åtgärder och förändringar av de faktorer som påverkar företagets 
bolagsstyrning utifrån de faktorer som är av störst betydelse för företagets investerare, 
men som även kan maximera företagets egen nytta.  
 
Ovanstående resonemang tydliggör att det är flera faktorer som utgör ett företags 
bolagsstyrning. Då den standardiserade definitionen av bolagsstyrning refererar till att 
företag ska verka i linje med investerarnas krav är det av betydelse att de åtgärder och 
förändringar gällande hanteringen av dessa faktorer utformas efter investerarnas 
intressen (Tirole 2001). Som nämnt i inledningen av denna studie är risk och kapital 
två betydande faktorer inom bolagsstyrning. Risk och kapital är även av betydelse för 
ett företags investerare (Linsley & Shrives 2005, Shah 1993) och företag bör därmed 
hantera risk och kapital på ett sådant sätt att investerares krav tillfredsställs. Detta då 
syftet med bolagsstyrning är just att verka i linje med investerarnas intressen (Tirole 
2001). 

2.4.1	  Risk	  
Risk är något som berör alla företag och dess omgivning. Samtliga aktiviteter som 
utförs av företag innehåller någon form av risk. Enligt Ojo (2010) så har betydelsen 
av hanteringen gällande risk ökat i lagförslag samt regleringar, och ett exempel på 
detta är Baselregelverken. Basel är regelverk som bland annat behandlar vilken grad 
av kapitaltäckning som tjänsteföretag ska ha (Ojo 2010). Dessa regleringar innebär 
bland annat att banker har skyldighet att övervaka sin risknivå, och denna nivå 
kommer därmed i sin tur att påverka företagets bolagsstyrning (ibid). Vidare menar 
Ojo (2010) att tjänsteföretag påverkas och måste ta hänsyn till olika typer av risker, 
bland annat lyfter han fram kreditrisken som en risk av stor betydelse. Även Shah 
(1993) påpekar att finansiell risk är ett brett begrepp som innefattar flera olika 
undergrupper, till exempel valutarisk, kreditrisk, marknadsrisk samt ränterisk, och att 
dessa undergrupper tillsammans bildar samlingsbegreppet risk.  

Den ständigt förändrade omgivningen som företag verkar inom samt utvecklingar som 
sker både externt och internt innebär att arbetet kring risk ständigt förändras och 
utvecklas (Shah 1993). Arbetet med risk kan därmed ses som en form av fortlöpande 
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process (ibid). I samband med finanskrisen år 2008 så upplevde företag att samhället, 
och framförallt företags investerare, ställde allt högre krav när det gällde att 
kommunicera ut information gällande företagets risker och hur dessa risker hanterades 
utifrån företagets bolagsstyrning (Linsley & Shrives 2005). Vidare hävdar Linsley och 
Shrives (2005) att företag i större utsträckning väljer att kommunicera ut information 
gällande risk som är historiskt orienterad jämfört med framtidsorienterad. 
Anledningen till detta kan enligt Linsley och Shrives (2005) vara att 
framtidsorienterad information snarare kan betraktas som en framtida prognos och 
företag väljer därmed att inte uttala sig kring detta i någon större utsträckning. 
Företags investerare anses även, av Linsley och Shrives (2005), ha större intresse i 
den historiskt orienterade riskinformationen. 

Ovanstående resonemang visar att risk är av betydelse för både företag och deras 
investerare. Då företag är beroende av investerare och vill styra företaget i linje med 
kraven från dessa (Tirole 2001), är hanteringen av risk och åtgärder och förändringar 
av processer gällande risk av betydelse vid utformningen av ett företags 
bolagsstyrning. Därmed är det även viktigt att åtgärder gällande just risk 
kommuniceras ut då omgivningen som företag verkar inom ständigt förändras.  Vilket 
i sin tur leder till att åtgärder kring risk även kan förändras i takt med den förändrade 
omgivningen (Shah 1993).   

2.4.2	  Kapital	  
Denna studie har studerat finansiellt kapital, det vill säga ”rena pengar”, då det är av 
vikt inom bolagsstyrning och därmed även för tjänsteföretags investerare (Shleifer & 
Vishny 1997).  Värdet på ett företags kapital anges av den förväntade avkastningen 
(Mention 2011). Li och Ferreira (2011) menar att företag, som är väletablerade på 
effektiva marknader, kan uppnå hög kredittrovärdighet genom offentliga kanaler, 
såsom till exempel årsredovisningar, och på så sätt skaffa sig ett starkt finansiellt 
kapital.  
 
Finansiellt Kapital är en viktig faktor för företag men även för deras investerare då 
företagets rena pengar kan komma just från investerare genom aktier. Därmed har 
kapital stor betydelse för företags bolagsstyrning, då investerare vill att företag 
förvaltar ”deras” pengar på bäst sätt (Tirole 2001). Detta innebär också att det är 
viktigt för företag att kommunicera ut signaler om åtgärder som förändrar företagets 
bolagsstyrning gällande kapital då investerare vill få insyn om företagets finansiella 
ställning.  

2.5	  Kriser	  
En kris är en emotionellt laddad händelse som kan ses som en vändningspunkt från 
det bättre till det sämre (Carroll 1989). Perioden som föregår en ekonomisk kris 
karakteriseras av: missade varningar, misslyckade tolkningar och misslyckande att 
agerad på dessa varningar (Seeger, Sellnow & Ulmer 2003). Ineffektiv bolagsstyrning 
på dessa varningssignaler kan leda till att företag flyttar sig från perioden som föregår 
en kris till att gå in i krisen (Erickson et al. 2011). Därmed är det viktigt för företag att 
så tidigt om möjligt lyckas identifiera signaler som tyder på en kris, för att på så sätt 
lättare kunna hantera krisen och därmed hantera eventuella problem som kan uppstå i 
samband med krisen (Kash & Darling 1998). Vidare menar Kash och Darling (1998) 
att företag som har en handlingsplan för kriser kan hantera dessa effektivare än det 
företag som inte är beredda på en kris, och genom att kommunicera ut effekterna av 
krisen kan företaget minska eventuella skador som kan uppstå på företagets rykte. 
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Kash och Darling (1998) menar därmed att långsiktig kommunikation om hur företag 
hanterar kriser och dess eventuella påverkan i framtiden är det bästa sättet att hantera 
en krissituation på.  
 
Då kriser karakteriseras som händelser som går ifrån det bättre till det sämre (Carroll 
1989), har det alltså en negativ påverkan. Detta innebär att företag påverkas negativt 
av kriser, och tidigare framtagna tillväxtmöjligheter och framtidsutsikter kan komma 
att förändras. Då den frivilliga informationen i företags årsredovisningar fått allt större 
betydelse är det enligt Balata och Breton (2005) viktigt att företag förmedlar krisers 
påverkan på företagets verksamhet, då detta även påverkar företagens investerare.  

2.6	  Kommunikation	  via	  årsredovisningar	  
Ett företags årsredovisning rapporterar inte bara den finansiella ställningen utan 
redovisar även icke finansiella signaler om företaget. Den används som en 
kommunikation- och marknadsföringskanal till investerare (Balata & Breton 2005). 
På grund av detta ställs stora krav på språket som används i årsredovisningar. 
Situationerna som skall förmedlas via årsredovisningar är ofta tvetydiga på grund av 
investerarnas skilda perspektiv gentemot företaget, och ämnesområdet är ofta 
tekniskt, abstrakt eller komplext, vilket gör företagets jobb ännu svårare. Utmaningen 
handlar om att försöka formulera en text utifrån den terminologin som används inom 
finans, redovisning och informationsteknologi så att investerare som saknar kunskap 
om denna terminologi kan ta till sig texten (Jameson 2000).    

Ett flertal studier har visat att avsnittet ”VD:n har ordet” är den del av 
årsredovisningen som många investerare tar störst hänsyn till (Balata & Breton 2005). 
Det här förtydligar att den finansiella rapporteringen inte längre har huvudrollen i 
företagens årsredovisningar, utan att investerare även tar stor hänsyn till företagets 
narrativa redogörelse för företagets framtidsutsikter och tillväxtmöjligheter (ibid).  

På grund av att årsredovisningarna idag består av två delar, finansiell rapportering 
samt icke finansiell rapportering i form av text rörande företagets verksamhet, så 
skapas det en balansgång mellan bägge dessa delar. Enligt Aerts (1994) så kan den 
icke finansiella rapporteringen användas på ett sådant sätt att den förskönar 
sanningen. Till exempel genom att företag har möjlighet att framhäva positiv 
information angående företagets verksamhet och därmed påverka investerarnas bild 
av företaget. Aerts (1994) menar också att företag som är mindre lönsamma ofta 
använder ett mer komplicerat upplägg på sin årsredovisning genom att återkommande 
använda flera svårdefinierade termer. Kommunikationen som företag bedriver genom 
årsredovisningar kan gälla både framtida händelser och åtgärder som vidtagits till 
följd av dessa men även historiska händelser och de åtgärder som togs till under dessa 
händelser (Beretta & Bozzolan, 2004 och Kajuter, 2006). Dock skiljer sig tidigare 
studier i argumenten för vilken typ av kommunikation, det vill säga framåtriktad eller 
bakåtriktad, som anses vara mest nödvändig för investerare (jämför Kash & Darling 
1998 och Linsley och Shrives 2005).  

Som nämnt finns det flera fördelar med att redovisa frivillig information via 
årsredovisningar. En fördel är att informationsasymmetrin som råder mellan ett 
företag och dess investerare kan minskas (Marcus & Goodman 1991). Ytterligare en 
fördel med att kommunicera ut frivillig information genom årsredovisningar är att 
dessa aktiviteter kan bidra med att skapa legitimitet (Cormier & Gordon 2001). 
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Legitimitet kan ses som en resurs som ett företag är beroende av för att kunna stärka 
sin plats på marknaden och därmed överleva (Dowling & Pfeffer 1975). 
 
Det finns dock negativa effekter med att minska informationsasymmetrin genom att 
tydligt redovisa all tillgänglig information i till exempel en årsredovisning. Förutom 
att det uppstår kostnader när företaget tar fram samt sänder ut informationen, så kan 
det missgynna företaget att konkurrenter får tillgång till informationen, speciellt på 
hårt konkurrerande marknader. (Garcia-Meca, Parra, Larran & Martinez 2005).  

2.7	  Teoretisk	  analysmodell	  
Utifrån den teoretiska referensram som denna studie grundat sig på har en teoretisk 
analysmodell utvecklats som vi sedan utgått ifrån när vi analyserat den data som 
samlats in. Denna analysmodell presenteras i figur 2.1. Analysmodellen visar faktorer 
av tjänsteföretags bolagsstyrning som identifierats och hur dessa faktorer 
kommuniceras ut externt via årsredovisningar för att skapa eller bibehålla legitimitet. 
Vidare visar figur 2.1 att dessa två faktorer, risk och kapital, signaleras ut genom 
årsredovisningar genom två olika karaktärsdrag, framtidsorienterade signaler och 
historiskt orienterade signaler. Sammantaget illustrerar figuren hur kommunikation 
via årsredovisningar gällande hantering av risk och kapital kan bidra till att skapa eller 
bibehålla legitimitet. 
 
Utifrån studiens syfte har informationsasymmetri en central betydelse. Den teoretiska 
analysmodellen har därmed utvecklats med utgångspunkt att agent- och 
principalteorin kan ses som den överordnade teorin. Agenten, som i denna studie 
utgörs av företagsledningen, anses ha tillgång till mer information än principalen, 
vilken i denna studie utgörs av företagets investerare. Företag använder sig av 
kommunikation via årsredovisningar för att därigenom eftersträva att skapa eller 
bibehålla legitimitet. Företag signalerar för att på så sätt skapa sig legitimitet, och 
därmed ses legitimitetsteorin som överordnad signalteorin. Grunden gällande 
kommunikation via årsredovisningar bygger på legitimitetsskapande åtgärder, och 
gällande den frivilliga informationen som redovisas genom årsredovisningar har dessa 
åtgärder en betydande roll, vilket denna teoretiska analysmodell tydliggör.  
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Figur 2.1 Teoretisk analysmodell	    
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3.	  Metod	  
I detta kapitel presenteras de metoder och ansatser som använts i denna studie för att 
uppnå studiens syfte. Vidare redogörs för hur litteraturstudien utförts samt vilka 
resonemang som förts gällande urval och datainsamling till denna studie. Till sist 
diskuteras studiens trovärdighet.  
 

3.1	  Vetenskaplig	  ansats	  
Denna studie antog en deduktiv ansats då vi utgått ifrån befintliga teorier för att mäta 
tillförlitligheten på tidigare studier samt byggt vidare på dessa ansatser (Saunders et 
al. 2009).  Vi har studerat verkligheten med befintlig teori som utgångspunkt och 
detta låg till grund för kodningen av årsredovisningarna samt analysen av innehållet.  

3.2	  Vetenskapligt	  synsätt	  
Utifrån studiens syfte skapade vi oss en bild av hur tjänsteföretag signalerar till deras 
investerare. Tjänsteföretaget som studien grundar sig på kan ses som en enskild aktör 
i en socialt konstruerad verklighet och därmed kan studien sägas ha ett aktörssynsätt. 
Vid studerandet av tjänsteföretagets årsredovisningar utgick vi ifrån detta 
aktörssynsätt då vi studerade tjänsteföretagets kommunicerande verklighet. Resultatet 
avsåg att skapa en allmän förståelse om kommunicering, via årsredovisningar, vid 
ekonomiska kriser. Kunskapen som framkom ur denna studie grundar sig på hur en 
enskild aktör, i detta fall ett tjänsteföretag, upplever, tolkar och därmed handlar i den 
verklighet som denne själv är med och skapar (Arbnor & Bjerke 1994).  

3.3	  Undersökningsstrategi	  
För att uppfylla studiens syfte fokuserades analysering av signaler och de budskap 
som de valda tjänsteföretaget förmedlade genom sina årsredovisningar. Vid analyser 
av årsredovisningarna försökte vi hitta nyanser i texten och därmed kunna identifiera 
ett mönster i texten.  Denna del av studien kan utifrån ovanstående resonemang anses 
ha en kvalitativ ansats (Bryman 2008 s.249). En del av denna studie kan även anses 
ha kvantitativa inslag då vi även studerade frekvensen av mängden ord gällande det 
valda tjänsteföretagets bolagsstyrning i dess årsredovisningar (Bryman 2008 s.35). 
Den kvantitativa analysen fungerade som en triangulering för att säkerställa att den 
kvalitativa analysen baserades på rätt analysobjekt.  

3.4	  Studiens	  utformning	  
Denna studie utformades som en fallstudie, då studien avsåg att studera en specifik 
företeelse, vilket i detta fall var ett valt tjänsteföretag och förståelse för hur deras 
externa kommunikation angående bolagsstyrning eventuellt påverkats av ekonomiska 
kriser (Merriam 1994 s. 24; Saunders, Lewin & Thornhill 2009). För att uppnå 
studiens syfte utförde vi tolkningar av verkligheten, vilket ytterligare stärkde 
argumentationen för en fallundersökning (Saunders et al. 2009).  
 
Tolkningar av det valda tjänsteföretagets kommunicerade verklighet genomfördes 
genom att vi kodade tjänsteföretagets årsredovisningar. Då denna studie avsåg att 
studera fyra ekonomiska kriser och deras påverkan på kommunikationen, kan denna 
studie därmed ses som en longitudinell fallstudie (Merriam 1994 s. 26).  Vidare menar 
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Merriam (1994) att fallstudier lämpar sig bra för undersökningar som sträcker sig över 
en längre tid och försöker förklara samspelet mellan så många variabler som möjligt.  

3.5	  Vårt	  urval	  
Vi valde i denna studie att fokusera på bankverksamhet då banker har en central roll 
inom samhällsekonomin. Dem är även beroende av den globala ekonomin och på 
grund av detta blir dem känsliga för större ekonomiska händelser och 
konjunktursvängningar. Därmed kan banker ses som väl lämpade objekt för studier 
gällande påverkan och hantering av ekonomiska kriser. Vidare valde vi att fokusera 
på banken SEB som representerade tjänsteföretaget i denna studie. SEB är en av de 
största svenska bankerna räknat efter börsvärde på svenska OMX large cap listan 
(avanza.se). Eftersom SEB är ett börsnoterat bolag med många olika ägare så finns 
det krav och restriktioner kring hur kommunikationen via årsredovisningarna ska ske 
(SFS, 1995:1554). SEB är också verksam inom bankbranschen som regelbundet 
granskas och ofta har huvudrollen i olika debatter, vilket bidrar till vikten av 
kommunikation till investerare. 
 
SEB är verksamma inom fler länder vilket gör att verksamheten i stor utsträckning 
berörs av ekonomiska situationer världen över.  SEB har varit en verksam bank sedan 
år 1856 (sebgroup.com1) och har erfarenhet från många ekonomiska kriser vilket 
gjorde dem lämpliga för denna studie där vi valde att studera fyra ekonomiska kriser. 

3.5.1	  Fastighetskrisen	  	  
Regeringen införde år 1977 fast växelkurs i Sverige samt devalverade kronans värde 
mot omvärlden. Ytterligare devalveringar genomfördes år 1981 och 1982, vilket ledde 
till att den svenska exportindustrin gynnades och exportindustrins vinster förbättrades 
både år 1983 och 1984. På grund av den höjda lönsamheten i näringslivet så växte 
statens inkomster och fler personer kom i arbete. Detta medförde att efterfrågan på 
fastigheter i Sverige redan vid den här tidpunkten blev väldigt hög. År 1985 så 
genomfördes en avreglering av den svenska finansmarknaden vilket innebar att det 
blev enklare för privatpersoner samt företag att låna pengar eftersom de svenska 
bankerna fick minskade krav på säkerhet. Bankerna började låna ut betydligt mer 
pengar både till fastighetsköp men även till köp av andra tillgångar, till exempel 
aktier. Belåningsgraden på svenska fastigheter steg från 75 % till 85-90 % av 
köpeskillingen. Priserna på fastigheter steg kraftigt och många valde att belåna sina 
bostäder allt eftersom priset ökade samtidigt som bankernas utlåning blev allt mer 
riskfylld och djärv (finanshistoria.n.nu). År 1989 så slopades valutaregleringen vilket 
ledde till att svenskar började investera mer pengar utomlands och mindre i Sverige, 
vilket denna gång bidrog till att den svenska exportindustrin blev lidande och priserna 
på aktier började sjunka (finanstidningen.biz).  
 
Fastighet- och finansbolaget Nyckel ställde år 1990 in sina betalningar till följd av de 
sjunkande fastighetspriserna. Nyckelns säkerheter kunde inte betala de stora lån som 
bolaget hade till bankerna och snart så var fler företag och privatpersoner i 
skuldfällan. Arbetslösheten ökade och svenska exportvaror kom att ses som 
oattraktiva till följd av den höga fasta kronkursen. Många ansåg att den svenska 
kronan var övervärderad och började därmed handla emot den vilket besvarades av 
den svenska riksbanken genom höjda räntor, och som högst var räntan uppe i 500 %. 
Situationen blev för ogynnsam och den 19 november 1992 så beslöt riksbanken att ta 
bort den fasta växelkursen och kronan blev därmed flytande igen. Kronan sjönk 
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snabbt i värde vilket gynnade den svenska exporten, så nu återstod år av återhämtning 
av den svenska ekonomin (forskning.se). 

3.5.2	  IT-‐bubblan	  
IT-bubblan kallas den period som i slutet av 1990-talet och några år in på 2000-talet, 
benämndes för ”den nya ekonomin” och det började spekuleras kring ett 
paradigmskifte där internet och IT skulle stå i framtidens fokus (svensktnaringsliv.se). 
 
Denna yra ledde till att flera företag inom IT-branschen värderades väldigt högt på 
börsen jämfört med deras verkliga substansvärde. Ett exempel på detta var Ericssons 
aktie som under IT-bubblan som mest var uppe i strax över 800 kr per aktie, vilket är 
10 gånger högre jämfört med idag (avanza.se).  Mellan åren 1998 och 2000 så steg 
Nasdaqbörsen med otroliga 240 % och Nasdaqs kompositindex nådde “all time high”. 
När bubblan sedan sprack ledde detta till att hundratalsföretag gick i konkurs, vilket 
ledde till att många investerare blev helt utraderade och därmed avskräckta från 
börsen. Två och ett halvt år efter att Nasdaqs kompositindex slagit rekord så var 
nivåerna samma som år 1996 (dn.se). Ericsson som i början av år 2000 hade nått 
nivåer strax över 800 kr per aktie var i slutet av år 2002 nere i en bit under 20 kr per 
aktie, vilket innebär en nedgång på ca 97,5% (avanza.se).  En undersökning av 31 
utvalda IT-företag visar att det försvann ett värde på strax över 300 miljarder från 
börsen när bubblan sprack, och av dessa så var Ericsson inte medräknat 
(affarsvarlden.se). 

3.5.3	  Finanskrisen	  	  
Lågkonjunkturen som utlöstes andra halvan av år 2008 påverkade många företag, 
vilket även ledde till att många privatpersoner drabbades negativt. Den anrika 
amerikanska investmentbanken Lehman-Brothers kraschade den 15:e september 2008 
och utlöste ett bankhaveri som snabbt spred sig över atlanten. Kraften i denna 
lågkonjunktur när den drev in över Sverige fick stor negativ påverkan på det svenska 
banksystemet samt på stockholmsbörsen som under kalenderåret 2008 backade med 
42 % (Andersson 2008). Detta trots att börsen redan under andra halvan av 2007 hade 
reagerat negativt på den förväntande lågkonjunkturen. Stockholmsindex omx30 
toppade i juli 2007 på 1 321,56 och bottnade i oktober 2008 på 556,77 vilket 
motsvarar en nedgång på cirka 58 % (Avanza.se).  
 
Efter kraschen av Lehman-Brothers så påverkades det redan skakade förtroendet för 
bankväsendet negativt. Många aktörer fann skräck i att den amerikanska staten valde 
att inte rädda Lehman-Brothers från en katastrof. Detta ledde till en förtroendekris för 
bankväsendet och bankernas upplåningskostnader sköt i höjden. Svenska bankers 
obligationer sågs inte längre som lågriskplaceringar utan såldes snabbt på marknaden. 
I denna stund tvingades regeringen att hålla bankerna under armarna och garantera 
dess utlåning (Lucas, 2008).  

3.5.4	  Eurokrisen	  	  
Eurokrisen uppstod i början av år 2010 när flera länder i Europa med Grekland i 
spetsen uppvisade stora statskulder. Grekland uppvisade ett budgetunderskott för år 
2010 som uppgick till 10,5 % vilket är 3 gånger så mycket som den tillåtna gräns som 
EU satt upp.  Greklands statsskuld uppgick vid utgången av 2010 till 142,8 % av 
BNP. Förutom Grekland så hade flera andra länder problem med statsfinanserna, 
däribland Portugal och Spanien. Eurozonens sammanlagda skuld, samtliga 
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medlemsländers statsskuld inräknat, ökade med cirka 6 % under år 2010 till 85,1 % av 
BNP (Larsson, 2011).  
 
För att motarbeta en europeisk kollaps så tilldelade EU stödpaket till framförallt 
Grekland, Spanien och Portugal.  Grekland fick sitt första stödpaket i Maj 2010 vilket 
omfattades av 110 miljarder Euro som betalades ut i omgångar mellan 2010 och 2013. 
Efter detta har flera stödpaket förekommit till krisländerna inom Euroområdet (EU-
upplysningen, 2012) 

3.6	  Litteraturstudie	  
I denna studie använde vi oss av Luleå Tekniska Universitets hemsida där vi nyttjade 
de databaser och kataloger som fanns att tillgå. I ett inledande skede sökte vi efter 
tidigare studier och artiklar som skapade oss en bild av hur mycket tidigare forskning 
som fanns inom vårt ämnesområde. När vi kände att vi hade kunskap kring hur 
tidigare studier och forskning inom området såg ut och vi därmed kunde identifiera ett 
gap, som vår studie hade möjlighet att täcka, så gick vi djupare in i vår sökning. Vi 
använde oss av Luleå Tekniska Universitets bibliotek Lucia där vi sökte efter böcker. 
Vi använde oss även av universitetsbiblioteks sökmotor PRIMO där vi sökte efter 
artiklar, vetenskapliga tidskrifter, avhandlingar och uppsatser.  
 
Vi smalnade av våra sökningar efter arbetets gång för att få så relevant litteratur och 
teori som möjligt. Exempel på sökord som vi använde oss av är; Bolagsstyrning, 
årsredovisning, banker, kommunikation banker, ekonomiska kriser, textanalys, 
diskursanalys och agentteorin. Sökningarna skedde både på engelska och svenska.  

3.7	  Datainsamling	  
Den data som användes i denna studie bestod av SEB:s årsredovisningar, och 
insamlingen av de aktuella årsredovisningarna gjordes genom SEB:s hemsida. Dessa 
rapporter laddades sedan ner i PDF-format. De årsredovisningar som inte fanns att 
tillgå på internet beställde vi med hjälp av personalen på Luleå Tekniska Universitets 
bibliotek.   

3.8	  Metod	  för	  analys	  
I denna studie valde vi att analysera det empiriska materialet genom innehållsanalys 
och diskursanalys. Analysen av detta material genomfördes utifrån flera strategier, för 
att på så sätt urskilja en tydligare bild och därmed skapades insikter och förklaringar 
(Merriam s. 158-163).  

3.8.1	  Diskursanalys	  
I denna studie att använde oss av diskursanalys när vi studerade det empiriska 
materialet. Bryman (2001 s.347-348) menar att diskurser inte bara kan ses som ett 
neutralt redskap som är till för att skapa eller förmedla en mening, utan hävdar att 
diskursanalys inriktar sig på dem strategier som används för att till exempel en text 
ska uppnå vissa syften. Diskursanalysen hjälpte därmed oss att analysera hur SEB 
kommunicerade ut sin bolagsstyrning via årsredovisningarna vid ekonomiska kriser. 
Vidare kan diskursanalys ses som en samlingsbeteckning för granskning av olika 
ansatser (Johannessen & Tufte 2002). 
 
Johannessen och Tufte (2002 s. 117-119) framhäver att i en diskursanalys kan till 
exempel kodning och innehållsanalys ingå, vilka är vanligt förekommande tekniker 
inom den kvalitativa ansatsen. Däremot klargör dem att det finns en tydlig skillnad 
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mellan kodning och diskursanalys, kodning innebär att meningen med texten ska 
identifieras och diskursanalys fokuserar mer på de effekter som texten kan bidra med. 
Då vi i denna studie använde oss både av diskursanalys samt kodning lyckades vi få 
fram meningen med den text som SEB kommunicerade ut angående sin 
bolagsstyrning. Genom att kategorisera denna text utifrån förutbestämda kategorier 
avsåg vi att ta fram effekten av den kommunicering som skett.   

3.8.2	  Innehållsanalys	  
Vi valde att använda oss av innehållsanalys då vi studerade och analyserade de 
aktuella årsredovisningarna. Innehållsanalys påpekar Merriam (1994 s.128) är den 
vanligaste analysmetoden vid kvalitativa fallstudier, vilket denna undersökning är. 
Analyserna av de aktuella årsredovisningarna genomfördes genom att vi försökte hitta 
mönster och eventuella förändringar i den kommunicering, via årsredovisningarna, 
som SEB förde gentemot sina investerare. Bryman (2001 s.190) menar att 
innehållsanalys kan ses som en metod där analyser av dokument och texter sker 
utifrån förutarbetade kategorier. I denna studie kategoriserade vi texten i 
årsredovisningarna utifrån den analysmodell som vi utvecklade och därigenom kunde 
vi identifiera mönster samt förändringar.  
 
Vidare menar Bryman (2001 s.191) att en innehållsanalys bygger på två viktiga 
egenskaper, nämligen objektivitet och systematik. I den analysmodell som vi 
utvecklade har vi tydligt definierat och specificerat de kategorier som signalerna 
kategoriserades utifrån, vilket bidrog till objektivitet. Detta ledde i sin tur till att 
kategoriseringen skedde så systematiskt som möjligt och därigenom minimerades 
risken för skevhet och felkällor. Även Merriam (1994 s.128) pekar på vikten av 
systematik, då hon menar att denna typ av analys i grunden går ut på att systematiskt 
beskriva innehållet i den text som ett företag kommunicerar ut.  

3.8.3	  Analysmetod	  
Efter att all data samlats in, genom årsredovisningarna, påbörjades arbetet med att 
analysera materialet. Utifrån den teoretiska referensram som ligger till grund för 
studien utvecklades en analysmodell som sedan guidade kodningen av den 
kommunicering som SEB sänt ut angående sin bolagsstyrning i årsredovisningarna. 
Denna modell ligger även till grund för de analyser och slutsatser som gjordes på den 
insamlade datan. För att uppnå studiens syfte har enbart den narrativa informationen i 
SEB:s årsredovisningar analyserats. 
 
Modellen, som visas i figur 3.1 har vi använt oss av för att kategorisera den 
kommunicering som SEB bedrivit angående bolagsstyrning. Modellen skall läsas 
uppifrån och ned där de olika kategorierna har underkategorier. Den första kategorin i 
modellen utgörs av de årsredovisningar som studien grundar sig på. Den andra 
kategorin utgörs av de ekonomiska kriser som vi har valt att utgå ifrån. Eftersom 
denna studie avsåg att undersöka om ekonomiska kriser har någon påverkan på SEB:s 
kommunikation valde vi att studera fyra olika ekonomiska kriser för att därigenom få 
ett så trovärdigt resultat som möjligt.  
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ÅRSREDOVISNING 
Fastighetskrisen	   IT-bubblan	   Finanskrisen	   Eurokrisen	  
Före krisen 
1987-1988	  

Före krisen 
1998-1999	  

Före krisen 
2006-2007	  

Före krisen 
2011	  

Under krisen 
1989-1990	  

Under krisen 
2000-2001	  

Under krisen 
2008-2009	  

Under krisen 
2012	  

Efter krisen 
1991-1992	  

Efter krisen 
2002-2003	  

Efter krisen 
2010-2011	  

Efter	  krisen	  
2013	  

 
- Framtidsorienterad risk och framtidsorienterat kapital     
- Historiskt orienterad risk och historiskt orienterat kapital  

 
Figur 3.1 Kodningsschema 
 
Vidare valde vi att studera de två föregående åren till respektive kris och skapade oss 
därigenom en så klar bild som möjligt av hur kommuniceringen tog form innan varje 
kris bröt ut. Denna period valde vi att kalla för “före krisen”. Därefter studerade vi de 
två årsredovisningar som publicerades under pågående kris, och denna period valde vi 
därför att kalla för “under krisen”. Slutligen studerade vi även det två följande 
årsredovisningarna till respektive kris och skapade oss på så sätt en bra bild av vilken 
effekt respektive kris hade på SEB:s kommunicering angående bolagsstyrningen. 
Denna period valde vi att kalla för “efter krisen”. Detta gäller för alla kriser förutom 
Eurokrisen där vi enbart studerade en årsredovisning under varje period, det vill säga 
denna kris omfattades endast av tre stycken årsredovisningar. Detta för att denna kris i 
skrivande stund fortfarande pågår. 
 
Denna uppdelning av de aktuella åren, se figur 3.2, gjorde vi med tanken att åren som 
vi kategoriserade som ”före krisen” var SEB inte medvetna om den efterföljande kris 
som väntade dem. Dessa år ville vi därmed analysera hur SEB bedriver sin 
kommunikation gällande bolagsstyrning vid ett ”normalt” marknadsläge. De 
efterföljande åren, som vi kategoriserade som ”under krisen” var SEB mitt inne i 
respektive kris och vi ville då analysera hur denna kommunikation tog form och 
identifierade därmed eventuella skillnader mellan den föregående perioden och denna. 
Slutligen var tanken med att efterföljande år kategoriserade till perioden ”efter krisen” 
att analysera hur kommunikationen sker efter en kris och studera om 
kommunikationen eventuellt har förändrats utifrån respektive kris.   
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Figur 3.2 År som studien grundar sig på 
 
De aktuella årsredovisningarna för respektive kris granskades och texten rörande 
SEB:s bolagsstyrning analyserades och därmed kunde signaler identifieras. Beroende 
av signalens karaktär kategoriserades signalerna i någon av de två kategorierna, risk 
och kapital. Anledningen till att vi valde att utgå ifrån faktorerna risk och kapital är 
för att hanteringen av dessa faktorer fick allt större uppmärksamhet efter finanskrisen 
jämfört med vad de haft innan (pwc.se). Dessa kategorier går allt som ofta hand i 
hand men om SEB till exempel signalerade om åtgärder som dem vidtog under året 
gällande förändringar av bankens bolagsstyrning utifrån hanteringen av risk, 
kategoriserades detta till kategorin risk. Ett exempel på en signal som kategoriserades 
som risk är ”Under året har SEB jobbat aktivt med att effektivisera riskhanteringen”. 
De åtgärder som signalerade om SEB:s förändrade bolagsstyrning utifrån kapital 
kategoriserades till kategorin kapital. Ett exempel på en sådan kapitalsignal är ”Till 
följd av den finansiella oron har SEB under året arbetat aktivt med att stärka 
kapitalbasen”. För att ett uttalande i årsredovisningarna skulle klassificeras som en 
signal skulle det tydligt framgå att det var en åtgärd som utförts, och som i sin tur 
medfört att bankens bolagsstyrning gällande risk och kapital förändrats. Dock har de 
signaler som både kunde kategoriseras som risk och kapital kodats två gånger, en 
gång som risk och en gång som kapital, för att vi inte skulle missa viktig och relevant 
information. 
 
Denna kategorisering gav oss en tydligare och mer övergripande bild av SEB:s 
kommunicering angående deras bolagsstyrning. Detta kan därmed ses som det första 
steget i processen för kodningen av årsredovisningarna. Efter att vi kategoriserat all 
aktuell data analyserade vi varje huvudkategori, risk och kapital, ytterligare en gång 
för att denna gång kunna kategorisera signalerna i underkategorier. Genom att varje 
signal analyserades en gång till gav det oss möjlighet att säkerställa att det verkligen 
var en signal, samtidigt som vi kunde fastställa att signalen kategoriserades in i rätt 
kategori. Genom att fördela varje signal under huvudkategorierna i underkategorier 
gav det oss en fördjupad förståelse för hur SEB:s kommunicering angående 
bolagsstyrning utformas.  
 
Figur 3.3 redogör för hur vi utfört den slutgiltiga kategoriseringen utifrån 
underkategorier till huvudkategorierna risk och kapital. Nedanför redogör vi för 

Fastighetskrisen 

Före	  krisen:	  
1987	  &	  1988	  

Under	  krisen:	  	  	  
1989	  &	  1990	  

Efter	  krisen:	  
1991	  &	  1992	  

It-bubblan 

Före	  krisen:	  
1998	  &	  1999	  

Under	  krisen:	  	  	  
2000	  &	  2001	  

Efter	  krisen:	  
2002	  &	  2003	  

Finanskrisen	  	  

Före	  krisen:	  
2006	  &	  2007	  

Under	  krisen:	  	  	  
2008	  &	  2009	  

Efter	  krisen:	  
2010	  &	  2011	  

Europakrisen 

Före	  krisen:	  
2011	  

Under	  krisen:	  	  	  
2012	  

Efter	  krisen:	  
2013	  
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anledningen till att vi valde just dessa underkategorier och därefter ges en kort 
beskrivning om hur vi har använde oss av de olika underkategorierna samt hur texten 
kodades.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.3 Kategorisering 
 
Anledningen till att vi valde underkategorierna framtidsorienterade signaler samt 
historiskt orienterade signaler är för att vi ville skapa en bild av dessa karaktärers 
betydelse. Tidigare studier skiljer sig åt i detta avseende. Kash och Darling (1998) 
menar att framtidsorienterade signaler har större betydelse för ett företags investerare 
jämfört med historiskt orienterade signaler. Linsley och Shrives (2005) hävdar dock 
motsatsen. Genom att vi studerade årsredovisningar innan respektive kris och 
kategoriserade de signaler vi identifierade som till exempel framtidsorienterade 
signaler kunde vi skapa en bild av hur SEB kommunicerade ut det åtgärder som 
eventuellt hade vidtagits i syfte att reducera effekten av kommande ekonomiska kris. 
För att på så sätt fastställa om och hur SEB förberedde sig inför respektive kris. Att vi 
sedan studerade efterföljande år till varje kris och kategoriserade de signaler som vi 
identifierade som till exempel historiskt orienterade signaler gjorde det möjligt för oss 
att skapa en bild av betydelsen av respektive kris och vilka konsekvenser denna kris 
medförde. I detta skede kunde vi klargöra om banken hade vidtagit åtgärder, till följd 
av den ekonomiska krisen, i syfte att minimera effekter av kriser som eventuellt 
inträffar i framtiden.   
 
För varje studerat år valde vi ut ett citat som ska symbolisera det övergripande 
budskapet i aktuell årsredovisning. Citatet behandlar både risk och kapital men också 
hur den ekonomiska situationen till följd av den ekonomiska krisen har förändrats och 
påverkat SEB.  
 
Risk 
I denna studie tog vi hänsyn till de risker som SEB kommunicerade om i 
årsredovisningarna, och som SEB framställer på ett sådant sätt att de har direkt 
påverkan på verksamheten till följd av aktuell ekonomisk kris. De signaler som vi i 
första skedet av kodningen kategoriserade som risksignaler kategoriserades i det andra 
steget av kodningen till någon av underkategorierna framtidsorienterade signaler eller 
historiskt orienterade signaler. De signaler som kategoriserades under 

Risk	  

Framtidsorienterad	  

Historiskt	  
orienterad	  

Kapital	  

Framtidsorienterad	  

Historiskt	  
orienterad	  
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framtidsorienterade signaler kommenterade framtiden. Dessa signaler kan till exempel 
vara åtgärder som SEB vidtagit för att motverka eventuella framtida händelser, och 
därmed minska risken att drabbas av den eventuella händelsen. De signaler som 
kategoriserades som historiskt orienterade signaler är signaler gällande historiska 
händelser. Ett exempel på detta kan vara signaler gällande hur historiska händelser har 
påverkat SEB:s bolagsstyrning gällande risk, eller vilken betydelse utvecklingen på 
marknaden haft för SEB:s riskhantering.  
 
Kapital  
I denna studie kan begreppet kapital ses som enbart finansiellt kapital, det vill säga 
”rena pengar”. Anledningen till att vi valde att fokusera på finansiellt kapital är för att 
enligt Shleifer och Vishny (1997) är finansiellt kapital av vikt inom bolagsstyrning. 
Även de signaler som vi i första skedet kategoriserade som kapitalsignaler 
kategoriserades i det andra skedet som antingen framtidsorienterade signaler eller 
historiskt orienterade signaler.  Även kapitalsignaler som kategoriserades som 
framtidsorienterade signaler kommenterar framtiden. Ett exempel på en sådan signal 
kan vara att SEB i sin bolagsstyrning vidtagit hänsyn till företagets totala kapital och 
därmed arbetat med att stärka denna kapitalbas inför framtiden. Historiskt orienterade 
signaler kommenterar historiska händelser och ett exempel på en sådan är att SEB, 
trots den kris som rådde, kunde bedriva sin verksamhet utan att dra på sig oskäliga 
kostnader på grund av att de tidigare år arbetat aktivt med att stärka sin kapitalbas.    

3.9	  Studiens	  trovärdighet	  

3.9.1	  Validitet	  
Då vi enbart studerade den narrativa informationen i SEB:s årsredovisningar stärker 
det studiens validitet (Saunders et al. 2009). De årsredovisningar som vi valde att utgå 
ifrån kan ses som historiska, och därför fanns det inte någon möjlighet för oss att 
påverka innehållet i dessa, vilket i sin tur stärker studiens validitet ytterligare. Det är 
vi som läst dessa årsredovisningar och därmed tolkat dem utifrån vår uppfattning. 
Signalerna som vi identifierade genom analysen av dessa årsredovisningar kan 
därmed ses som ett resultat av vår tolkning. För att vi inte skulle missa relevanta 
signaler har vi båda läst alla årsredovisningar. Ibland stötte vi på signaler som kunde 
ses som både risk och kapital, vilket är förståeligt då dessa begrepp ofta hänger 
samman, och vid dessa tillfällen kodade vi denna signal två gånger, för att inte tappa 
relevanta signaler. För denna studie ansåg vi att bankens årsredovisningar var det 
mest lämpade materialet att studera för att uppfylla studiens syfte, då detta var det 
mest lättillgängliga dokumentet, för investerare, rörande ett företags verksamhet. 
Därmed kan begreppsvaliditet ses som en relevant form av validitet. Begreppsvaliditet 
handlar om relationen mellan det fenomen som ska undersökas, i detta fall om 
ekonomiska kriser har någon påverkan på ett tjänsteföretags externa kommunikation, 
och den konkreta data som används, i detta fall SEB:s årsredovisningar (Johannessen 
& Tufte 2003 s. 47).  

 3.9.1	  Reliabilitet 
Årsredovisningarna som analyserades regleras av lagstiftningar och restriktioner och 
därmed kan trovärdigheten och tillförlitligheten ses som relativt hög (sebgroup.com2), 
vilket höjer reliabiliteten på denna studie (Saunders et al. 2009). Då denna studie 
grundar sig på kodning av dessa årsredovisningar där texten rörande bolagsstyrning 
har delats upp i olika kategorier, samt att en innehållsanalys genomfördes blir 
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begreppet interbedömarreliabilitet aktuellt för denna studie. Risken som då kan uppstå 
var att våra tolkningar inte stämmer överens med verkligheten (Bryman 2002 s. 86).  
 
Då denna studie avsåg att studera kommunikation via årsredovisningar är transparens 
viktigt. Därför har vi försökt att på ett tydligt sätt redogöra för hur arbetet kring 
analyserna och kodningen har gått till. Vidare har vi försökt att tydliggöra anledningar 
till de olika val som vi har gjort under arbetets gång. Detta gjordes bland annat genom 
att vi kontinuerligt beskrev de olika steg som skedde i genomförandet av denna studie. 
Detta gjordes för att läsaren själv skulle kunna bedöma resultatet av denna studie och 
på så sätt minska osäkerheten kring reliabiliteten.  
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4.	  Empiri	  
I detta kapitel presenteras de resultat som framkommit av kodningen som har 
genomförts utifrån analysmodellen som beskrivs i avsnitt 3.8.3. Varje år presenteras 
var för sig, för att ge en klarare bild av hur kommunikationen har utformats före, 
under och efter respektive kris. Där beskrivs de identifierade huvudsakliga 
åtgärderna, gällande risk och kapital, som har vidtagits under åren. Vidare anges 
citat som kan ses som representativa för hur situationen i omvärlden påverkat SEB:s 
verksamhet under respektive år. 
 
 
Figur 4.1 illustrerar antal förekommande ord av risk och kapital för respektive år. 
Som tydligt framgår i figuren så har omfattningen av antalet ord, både gällande risk 
och kapital, ökat markant från de första studerade åren till de senaste åren. Vi ser en 
ökning av antalet ord inför varje kris. Vi kan även konstatera att årsredovisningarnas 
totala omfattning har ökat under samma period vilken kan utläsas i bilaga 1. I figur 
4.1 kan även utläsas att ordet kapital har förekommit i större utsträckning jämfört med 
ordet risk i princip genomgående från år 1987 till och med år 2007. Från år 2008 har 
däremot ordet risk förekommit i betydligt större utsträckning jämfört med ordet 
kapital. Detta mönster fortgår genom resterande studerade år.  
 
 

  
Figur 4.1 Förändring av förekomsten av orden risk och kapital  

4.1	  Fastighetskrisen	  

4.1.1	  Årsredovisning	  1987	  
Årsredovisningen för år 1987 inleder med en sammanställning över de händelser och 
beslut som enligt SEB har varit av störst väsentlighet. Styrelsens ordförande Curt G 
Olsson ger sedan sin bild av det gångna året där stor vikt läggs på den internationella 
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oron som fick börskurserna att falla kraftigt i slutet av år 1987. Curt G Olsson påpekar 
att de yttre förutsättningarna har varit mindre gynnsamma för banken jämfört med 

tidigare år, vilket ha lett till sämre 
möjligheter att upprätthålla en hög 
intäktsnivå. Under året så påpekar SEB att 
dem har minskat ner risken genom att 
avyttra fordringar i krisdrabbade länder 
och istället använt det frigjorda kapitalet 
till att stärka bankens reserver inför 
framtida oro. Curt G Olsson uttrycker 

vikten av en stark kapitalbas och påpekar att det ligger både i bankens och i 
allmänhetens intresse att de svenska bankerna har en möjlighet att bibehålla en stark 
kapitalbas. 
 
Risk 
Under året så hävdar SEB att dem gjorde betydande ansträngningar för att förbättra 
samt bygga ut de interna systemen för riskhantering. Detta menar banken var 
nödvändigt då många nya marknadsinstrument och större aktivitet på den finansiella 
marknaden lett till ökade kurssvängningar. Arbete har även skett för att minska på 
kreditriskerna och därmed minska risken för kreditförluster. Detta menar SEB har 
skett genom att utveckla och förbättra förmågan att bedöma krediter inom banken. I 
årsredovisningen framgår även att kreditförlusterna har minskat betydligt under 1987.  
 
Kapital 
Banken hävdar att dem arbetat aktivt under året med att stärka sin kapitalbas och 
gjorde detta genom en nyemission samt genom flera nya förlagslån. I 
årsredovisningen så uttrycks även vikten av en stark kapitalbas när det kommer till 
villkoren för refinansiering, som med en stark kapitalbas kan förbättras väsentligt. 
 
Under år 1987 genomförde den svenska valutaregleringen ytterligare lättnader. Dessa 
lättnader innebar att det blev enklare för svenskar att handla utländska aktier och 
företagens möjligheter att köpa utländska fastigheter ökade. Dessa lättnader beskrivs i 
årsredovisningen som välkomnande steg som för ekonomin i rätt riktning men som 
samtidigt kommer att öka konkurrensen på de finansiella marknaderna och därmed 
bidra till ökade risker. 

4.1.2	  Årsredovisning	  1988	  
Styrelseordförande Curt G Olsson inleder årsredovisningen med att sammanfatta år 
1988 och vilka utmaningar som detta år har medfört. Han påpekar att det har varit ett 
framgångsrikt år för banken som har 
präglats av god tillväxt och lönsamhet. 
Curt G Olsson lyfter fram avregleringen 
som under året har skett på 
kreditmarknaden, denna innebär flera 
positiva förändringar för internationella 
banker. SEB hävdar att avregleringen har 
varit av betydande vikt genom att 
utländska investerare numera har tillåtelse 
att vara med och äga svenska banker, 
vilket kan leda till att SEB noterar sin aktie även på utländska börser. Curt G Olsson 

 
”Mångfalden av nya instrument på 
penning- och kapitalmarknaderna 
innebär också ökade risker som 
ytterligare understryker behovet av 
en stark kapitalbas” s. 5 
 
	  

 
”Vi kan nu se tillbaka på en serie av 
år där banken har visat god tillväxt 
och styrka i dess finansiella 
position. Kapitaltäckningen har 
förstärkts succesivt till en 
tillfredsställande nivå även i 
internationell jämförelse” s. 4 
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ser även positivt på flera framtida förslag som kan leda till mindre hinder för 
internationell handel, bland annat förslaget om fria kapitalrörelser över vissa länders 
gränser. 
 
Årsredovisningen 1988 benämner ofta det ekonomiska klimatet och hur 
framtidsutsikterna ser ut på den finansiella marknaden. Osäkerheten och pessimismen 
som speglade den globala ekonomin efter börskraschen i oktober 1987 försvann 
snabbare än förväntat. År 1988 menar SEB blev ett betydligt bättre och stabilare år än 
prognoserna hade förutspått och även den svenska ekonomin utvecklades starkare än 
väntat. 
 
Risk 
SEB menar att dem under året arbetat aktivt med riskhantering och fokuserat mycket 
på hur bankens risksituation kan förändras i och med de eventuella förändringarna 
som kan bidra till öppnare klimat på den internationella ekonomiska marknaden. Det 
framgår även i årsredovisningen vikten av att hela koncernen arbetar efter samma 
riskpolicys. 
 
Kapital 
SEB hävdar att dem under året stärkt sin kapitalbas samt sett över sin situation 
gällande de nya kapitaltäckningsreglerna som kan komma att träda i kraft år 1992. 
Dessa regler kommer gälla banker med internationella affärer.  

4.1.3	  Årsredovisning	  1989	  
Bankens styrelseordförande Curt G Olsson inleder årsredovisningen med att säga att 
det gångna året har till stor del präglats av den fortgående valutaregleringen som 
avskaffades under 1989. Denna avskaffning har enligt Curt medfört att det blir bättre 
förutsättningar för fria kapitalrörelser och därmed högre konkurrens på den finansiella 
marknaden. Detta menar Curt också ledde även till att SEB genomförde en 
omorganisation som syftar till en ökad samordning av förmögenhet- och 
kapitalförvaltningen. 
 

Curt G Olsson påpekar även att de tidigare 
gynnsamma förutsättningarna under året 
har verkats av på grund av tilltagande 
obalanser i den svenska ekonomin. Den 
höga och stigande räntan menar Curt har 
en negativ effekt på näringslivets 
investeringar samt på bankernas 

resultatutveckling. Dock ledde valutaavregleringen till ett stort inflöde av kapital till 
Sverige eftersom de svenska räntorna var avsevärt mycket högre jämfört med de 
internationella. Curt G Olsson spår att år 1990 kommer bli ett turbulent år med flera 
nödvändiga anpassningar och förändringar. 
 
Risk 
I och med de höga räntorna i Sverige så hävdar banken att dem arbetat aktivt under 
året med att kontrollera risktagandet i allmänhet och ränteriskerna i synnerhet.  De 
menar att ett medvetet och väl avvägt risktagande är en väsentlig del i 
affärsverksamhet och kan leda till god avkastning. Detta arbete har, av det som 
framgår i årsredovisningen, till störst del skett genom att öka kunskapen och 

”Man kan när man försöker blicka in 
i 1990-talet konstatera att 
förändringens vind blåser hårdare än 
vad man någonsin kunnat förutse” s.5 
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förståelsen för hur dessa risker bör behandlas för att utgöra ett så litet hot som möjligt. 
Banken hävdar även att dem under året gjort avsättningar och fördelat kapital på ett 
sådant sätt att riskerna minskas till följd av hur marknadsläget har sett ut. 
 
Kapital 
SEB rapporterar att från och med 1990 gäller nya regler för kapitaltäckningen på den 
svenska bankmarknaden. Därmed fullgör Sverige sin del av den överenskommelse 
som gjorts av centralbanker och bankinspektioner när det gäller 
kapitaltäckningsreglerna för internationella banker enligt SEB. Dessa nya regler 
innebär enligt SEB en rad förändringar, bland annat så förändras kravet på kapital vid 
en affär. Bankens kapitaltäckningsgrad uppgick vid årsskiftet till 8,8 % vilket ligger 
över dem 8 % som krävs i och med de nya kapitaltäckningsreglerna.  

4.1.4	  Årsredovisning	  1990	  
I inledningen av denna årsredovisning så 
redovisas en sammanfattning av de 
händelser och beslut som under året har 
varit av stor vikt, enligt banken. 
Styrelseordförande Curt G Olsson ger sin 
bild av det gångna året som han förklarar 
har varit ett år av stora omvälvningar. 
Ordförande understryker att prognoserna 
för år 1990 var att det skulle bli ett mindre gynnsamt år jämfört med tidigare, vilket 
han i årsredovisningen beskriver som en prognos i underkant.  
 
Risk 
Verkställande direktör Bo CE Ramfors förklarar att SEB:s resultat blev sämre än 
förväntat på grund av de höga kreditförlusterna. För att motverka den här typen av 
förluster i framtiden så påstår banken att dem under året infört en tydligare 
kreditpolitik samt inrättat en central funktion som kommer att arbeta med 
kreditfrågor. Även en ny enhet kallad Treasury skapades under året för att bland annat 
ta hand om bankens ränte- och valutarisker samt bankens likviditet och utlåning. En 
av Treasury-funktionens viktigaste uppgift kommer enligt banken vara att långsiktigt 
stärka bankens kapitalbas. 
 
Kapital 
Curt G Olsson förklarar att verksamheten påverkades negativ, och hamnade i 
skuggan, av ett allt mer hotfullt krigsmoln över mellanöstern. En försvagad 
konjunktur och växande balansproblem tyngde banken under året mer än väntat. I 
Sverige så rådde det turbulens på finansmarknaden där de höga räntorna skapade 
likviditetsproblem för många högt belånade kredittagare. Detta orsakade problem för 
många mindre finansbolag vilket i sin tur påverkade de större bankerna 
negativt.  Trots detta så avslutar Curt G Olsson med att påpeka att bankgruppen stor 
väl rustad inför de kärva tider som stundar främst genom sin starka kapitalbas och 
trimmade organisation. 

4.1.5	  Årsredovisning	  1991	  
SEB börjar årsredovisningen med ett sammandrag över år 1991 och beskriver här 
resultat, nyckeltal samt förslag till utdelning. Vidare så beskriver styrelseordförande 
Curt G Olsson sin syn på det gångna året samt vilka utmaningar han ser i det framtida 
arbetet för koncernen. Han förklarar att det under år 1991 har skett ett flertal 

 
”Vi kan också glädja oss åt att 
bankgruppen har en stark kapitalbas 
som mer än väl uppfyller de skärpta 
kapitalkrav som infördes 1990” s.5 
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förändringar i Sverige och i västvärlden som har påverkat SEB:s verksamhet. Vidare 
beskriver Curt även den pågående lågkonjunkturen och hur denne pressar bankerna 

och världsekonomin, vilket har 
haft en negativ påverkan på SEB 
i form av till exempel höga 
kreditförluster. Verkställande 
direktören Bo C E Ramfors 
beskriver också hur år 1991 
präglats av turbulens men vill 
även understryka att SEB har en 

stabil verksamhet vilket bevisas av en vinst på 2,3 miljarder trots höga kreditförluster 
och åtskilliga konkurser och betalningsinställelser. 
 
Risk 
I denna årsredovisning så lägger SEB stor vikt på att beskriva hur dem har påverkats 
av lågkonjunkturen samt vad lågkonjunkturen har burit med sig för erfarenheter som 
banken kan använda för att förbättra sin verksamhet. SEB beskriver att de ökade 
kreditförlusterna har lett till att banken har höjt prioriteten när det kommer till att 
utvärdera och hantera kreditrisker. På grund av den ekonomiska situationen samt 
externa beskyllningar, på att bankerna är för riskbenägna, så beskriver nu SEB att 
dem kommer styra banken på ett sätt som gör att riskprioriteringen förbättras. 
 
Kapital 
SEB påpekar i årsredovisningen att banken trots nedgraderingar har en stark 
kapitalbas och att dem legat över den kapitaltäckningsgrad som kommer att träda i 
kraft årsskiftet 1992-93. Därmed vill banken förtydliga för aktieägarna att 
verksamheten är fortsatt stabil med hög intjäningsförmåga och god kreditvärdighet. 

4.1.6	  Årsredovisning	  1992	  
I likhet med förgående årsredovisning så 
börjar denna med en sammanställning 
över det gångna året där nyckeltal, 
resultat samt viktiga händelser och 
beslut redovisas.  Den nyss tillträdde 
verkställande direktören Björn Svedberg 
ger sin syn på aktuellt år och hur banken 
har påverkats under detta år. Han 
framställer att dagslåneräntan i 
riksbanken som uppgår till 500 % tillsammans med att låta den svenska kronan flyta 
har varit två faktorer som har haft stor påverkan på SEB:s verksamhet. Trots 
åtstramningar och prioriterat riskarbete under året så menar Björn att kreditförlusterna 
ökat och lågkonjunkturen bidragit till en rörelseförlust på över fem miljarder kronor. 
Det framkommer även av årsredovisningen att risken är stor för ytterligare förluster 
under år 1993-94. Björn Svedberg nämner även hur kapitaltäckningsgraden har 
minskat på grund av deprecieringen av den svenska kronan. 
 
Risk 
I årsredovisningen beskriver SEB många framtida risker som kan komma att påverka 
SEB negativ. Bland annat menar dem att risken är stor att lågkonjunkturen kan leda 
till ytterligare förluster och därmed urholka det egna kapitalet ytterligare. Det finns 

”Vår bedömning av förlustutvecklingen 
och den successiva urgröpningen av 
bankgruppens egna kapital innebär 
naturligtvis att Skandinaviska Enskilda 
Bankens kapitalbas med det snaraste 
måste stärkas” s.4  
 
	  

 
“Den alarmerande utvecklingen av 
kreditförlusterna har lett till att det interna 
arbetet med att utvärdera och hantera 
kreditrisker fått en ännu högre prioritet än 
tidigare” s.6 
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även stor risk i den flytande kronkursen som ökar risken för kreditförluster för de 
kunder som har tagit utlandslån utan att säkra sig.  SEB hävdar att arbetet med att 
hantera kreditrisker har haft hög prioritet under det gångna året och förväntas ha de 
även kommande år. 
 
Kapital 
SEB menar att kapitalbasen inom banken har påverkats negativt under året på grund 
av de stora förlusterna. Vilket har gjort att banken under 1993 kommer att arbeta för 
att stärka kapitalbasen, bland annat så har banken i februari 1993 lämnat in ansökan 
om statligt stöd. Återkommande i årsredovisningen är också problemen med 
kapitaltäckningsgraden som vid årsskiftet 1992-93 låg på 8,4 % vilket är över 8-
procentsgränsen, men det framställs i årsredovisningen att mycket tyder på att denna 
gräns kommer att underskridas kommande år.  

4.2	  IT-‐bubblan	  

4.2.1	  Årsredovisning	  1998	  
Årsredovisningen 1998 inleds med en kort sammanfattning över de centrala händelser 
som har skett under året. Efter detta så ger styrelseordförande Jacob Wallenberg sin 
syn på det gångna året samt vilka utmaningar han ser inför millenniumskiftet. År 1998 

var ett år som bestod av ekonomisk oro i 
flera delar av världen, bland annat i 
Sydostasien, Latinamerika och Ryssland. 
Detta menar SEB påverkade dem 
negativt vilket har lett till vissa 
strategiska ompositioneringar. Bland 
dessa ompositioneringar och 
prioriteringar så ägnade SEB mycket tid 
åt att arbeta med riskreducering av 
bankens geografiska placeringar samt 

fördelningen av kapital. Jacob Wallenberg avslutar med att säga att banken under året 
har arbetat aktivt med att utveckla tekniken samt de internetsystem som används. 
 
Verkställande direktören Lars H Thunell bedömer år 1998 som ett framgångsrikt år 
trots internationell turbulens på finansmarknaden. Han nämner att banken under året 
har förflyttat kapital från osäkra marknader för att minska på risknivån. 
 
Risk 
I augusti 1998 så ställde Ryssland in sina betalningar vilket ledde till att rubeln 
började falla, detta menar SEB ökade kreditrisken kraftigt och ledde till att banken 
gjorde en förlust för det tredje kvartalet. För att motarbeta liknande händelser så 
kommer år 1999 enligt banken att bestå mycket i att utveckla arbetet med risk och att 
se över vilka marknader som bedöms som mest riskfyllda och ställa det i relation till 
den potentiella avkastningen. Även under år 1998 så påstår SEB att har flera åtgärder 
gjorts för att minska risknivån, bland annat så har systemen för prissättning av risk 
samt riskuppföljning setts över och vidareutvecklats. 
 
 
 
 

 
”Alla affärsområden har nu ett 
allokerat kapital som är baserat på den 
risk de bär, vilket leder till ett 
effektivare utnyttjande av kapital och 
en bättre balans mellan risk och 
kapitalutnyttjande” s.8 
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Kapital 
Under året framhåller SEB att dem arbetat aktivt för att effektivisera bankens 
kapitalanvändning samt stärka bankens kapitalbas. Kapitaltäckningsgraden har ökat 
från 9,61 % till 10,85 % under året.  

4.2.2	  Årsredovisning	  1999	  
I inledningen av årsredovisningen så 
redovisas en sammanställning över året 
och några av de centrala händelser som 
har inträffat. Efter detta så ger 
styrelseordförande Jacob Wallenberg sin 
syn på det gångna året och börjar med att 
förklara den industriella revolution som påverkar näringslivet. Han förklarar att denna 
revolution förändrar flödet på information vilket innebär att konkurrensen ökar. Jacob 
Wallenberg säger också att det pågår en globalisering av både handel och marknader 
där det är viktigt för SEB att följa med och utveckla sina internettjänster. 
 
Även verkställande direktören Lars H Thunell lägger stort fokus på 
internetutvecklingen när han beskriver det gångna året. Han menar att SEB har ett 
försprång när det gäller internettjänster och han påpekar även att banken ska fortsätta 
att arbeta för att utveckla internettjänsterna och på så sätt knyta ihop olika 
erbjudanden och göra dessa lättillgängliga. 
 
Risk 
Efter ett bra fjärde kvartal så rapporterar SEB  att år 1999 blev ett starkt år där 
lönsamheten översteg det finansiella målet på 15 % och resultatet blev det bästa 
hittills. Sammantaget så blev tillväxten i världsekonomin betydligt bättre än 
prognoserna. Men trots detta så menar SEB att dem under året lagt stort fokus på 
riskreducering och kapitalrationalisering.  
 
Kapital 
SEB rapporterar att kapitalbasen stärktes och kapitaltäckningsgraden ökade från 10,9 
% till 14,6 % vilket är betydligt högre jämfört med den lägsta tillåtna 
kapitaltäckningsgraden som är 8 %. Enligt SEB har även en förbättrad riskpolicy 
införts samt ett internt ramverk för hantering av risker som ska verka 
koncernövergripande.   

4.2.3	  Årsredovisning	  2000	  
Likt föregående år så inleds denna årsredovisning 
med en kort sammanfattning över de mest centrala 
händelser som har inträffat under året. Sedan ger 
styrelseordförande Jacob Wallenberg sin syn på år 
2000 och vilka utmaningar som SEB har haft under 
året. Jacob Wallenberg konstaterar att år 2000 har 
varit ett starkt år för SEB då både volym och resultat 
har ökat under året. Han konstaterar att de under året 
troligtvis har skett en topp i den så kallade nya 
ekonomin då den starka uppgången som skedde i 

början av året avtog och nu har ersatts av kursras och stor osäkerhet. Jacob 
Wallenberg berättar även kring det eventuella samgåendet mellan SEB och 

”SEB, som är ett företag med rötter i 
den gamla ekonomin, bestämde sig 
tidigt för att vara en betydande aktör 
även i den nya” s.4 
 
	  

 
”Alla affärsområden inom 
huvudgruppen har under 
året arbetat intensivt med 
att förbättra 
kundrelationerna, minska 
riskerna och att använda 
kapitalet mer effektivt” s.13 
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FöreningsSparbanken som skulle komma att skapa en stark svensk bas för fortsatt 
expansion ut på den internationella marknaden. 
 
Verkställande direktören Lars H Thunell inleder med att säga att det gångna året har 
präglats av stark expansion och tillväxt för SEB trots oroligheterna inom IT-sektorn. 
SEB har fortsatt arbeta aktivt med att utveckla systemen för internetbanken, och har 
under året mer än fördubblat antalet e-bankkunder. 
 
Risk 
SEB hävdar att dem under år 2000 fortsatt arbetet med riskhantering. Koncernen har 
bland annat utvecklat en statistisk metod för kontroll och mätning av risker vilket ska 
komplettera den traditionella kreditriskhanteringen. SEB påpekar också att dem har 
som målsättning att hanteringen av risk ska vara av hög kvalité och att denna ska 
minimera eventuella utfall av oförutsägbara ekonomiska händelser. SEB menat även 
att dem arbetar aktivt med risk för att bibehålla högt förtroende från investerare, 
myndigheter och kunder. 
 
Kapital 
En stor framgångsfaktor under år 2000 har enligt SEB varit avkastningen på det 
allokerade kapitalet då den nordiska bankgruppens allokerade kapital avkastade 
rekordhöga 25 % enligt SEB. SEB påpekar också att dem ökade sin kapitalbas under 
året med drygt 13 % samtidigt som kapitaltäckningsgraden minskade till 10,8 % 
vilket närmar sig 10 % som banken har som målsättning att inte understiga. SEB 
rapporter att under året så har arbetet med kapital präglats av de nya 
kapitaltäckningsreglerna som är under utvecklande av Baselkommittén.  

4.2.4	  Årsredovisning	  2001	  
Årsredovisningen inleds med att styrelsens 
ordförande Jacob Wallenberg ger sin syn på år 
2001 och vilka utmaningar detta år har medfört 
för banken. Han börjar med att konstatera att 
SEB har växt stadigt de senaste åren och har 
gått från att vara en nordisk bank till 
nordeuropeisk bank med stora delar av 
verksamheten utanför Sverige. Under året så 
skedde en terroristattack mot USA vilket ledde till turbulens och osäkerhet även på 
den ekonomiska marknaden. Detta ledde till att den ekonomiska situationen i USA 
påverkade omvärlden negativt. Svenska ekonomin påverkades även negativt under 
året på grund av stor exponering mot IT- och telekommarknaden som under året har 
fallit kraftigt. 
 
Verkställande direktören Lars H Thunell inleder även han med att konstatera att år 
2001 har varit ett händelserikt och utmanande år. Turbulensen på aktiemarknaden har 
enligt Lars påverkat SEB mer negativt jämfört med flera konkurrenter på grund av en 
stark ställning inom aktierelaterade produkter och tjänster. EU-kommissionen satte 
stopp för förslaget om en sammanslagning mellan SEB och FöreningsSparbanken och 
istället lade SEB under året en grund för egen expansion. 
 
 
 

 
”Vår riskexponering är låg i en 
värld där spektakulära 
kreditförluster och 
företagskonkurser som till 
exempel Enron har uppstått” 
s.2  
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Risk 
Enligt SEB har en riskbaserad styrmodell införts i affärsområdet Merchant Banking 
som ska hjälpa till att på ett enkelt sätt införa kapitalrationaliserande åtgärder samt 
riskbaserad prissättning. SEB hävdar även att dem under året satsat på ett nytt 
datalager som i framtiden ska komma att utgöra grunden för styrning och riskmätning.  
 
Kapital 
Under året har Baselkommittén kommit med ett preliminärt förslag på ett regelverk 
som ska beräkna bankernas behov av riskkapital. Detta kommer även att bidra till nya 
regler för kapitaltäckningsgraden vilket enligt SEB har präglat deras arbete med 
kapital under året.  Vidare påstår banken att dessa nya regelverk kommer att ha stor 
inverkan på dem vilket därmed gör det naturligt för SEB att både delta i 
utförandeprocessen men även förbereda verksamheten för en eventuell övergång till 
nya regler. 

4.2.5	  Årsredovisning	  2002	  
SEB:s styrelseordförande Jacob Wallenberg 
inleder denna årsredovisning med att säga att även 
detta år präglats av en svag internationell 
konjunktur och att börserna både i Europa och 
USA fortsatt falla. Vidare menar han att denna 
osäkerhet kommer att kvarstå även år 2003. Dock 
påpekar Jacob att denna utdragna lågkonjunktur 
och de fallande börserna inte har hotat 
banksystemets stabilitet, då tidigare kriser har 

medfört att bankerna har lärt sig att stärka kapitaltäckningsgraden.  
 
Bankens verkställande direktör, Lars H Thunell, säger att under året har dem arbetet 
aktivt med ett internt förbättringsprogram för att därmed utnyttja bankens fulla 
potential och på så sätt skapa en hållbar lönsamhetsnivå. Detta program har även 
motverkat effekten av den pågående lågkonjunkturen.  
 
Risk 
Under detta år påpekar SEB att dem installerat ett nytt system för hanteringen av 
likviditetsrisk. Enligt dem ska detta system ge en ökad möjlighet att mäta bankens 
kassaflöden vid olika tidpunkter. Dessutom hävdar banken att policyn och limiter för 
likviditet uppdaterats för att på så sätt matcha det nya sättet som likviditetsrisk ska 
hanteras på.   
 
Kapital 
SEB påstår att inom bankens kapitalhantering har stort fokus under detta år legat på 
aktiviteterna gällande Baselkommitténs ändrade regler för kapitaltäckning. Ett steg i 
detta menar SEB är att dem under året har granskat existerande policy kapital och där 
det har ansetts nödvändigt har dessa uppdaterats. 

4.2.6	  Årsredovisning	  2003	  
SEB:s styrelseordförande, Jacob Wallenberg, inleder denna årsredovisning med att 
tydligt påpeka att detta år började världsekonomin att återhämta sig. Vidare säger han 
att från och med år 2003 är SEB inte bara att se som en nordisk bank utan kan numera 
ses som en nordeuropeisk bank då förvärv har skett både i Tyskland, Baltikum och 
Norden.  

 
“Vårt konjunkturscenario är 
ganska pessimistiskt och vi 
räknar inte med att få någon 
draghjälp från en bättre 
konjunktur under 2003” s.5 
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Bankens verkställande direktör, Lars H 
Thunell, säger att bankens interna 
förbättringsprogram som inledes 
föregående år gett starka resultat. Bland 
annat har bankens kunder enligt Lars 
uppgivit att dem blivit allt mer nöjda 
med bankens verksamhet i diverse olika 
undersökningar, något som Lars till stor 
del tror beror på att bankens medarbetare 
uppgivit att dem blivit allt mer motiverade inför sitt arbete. Detta har dessutom lett till 
lägre kostnader som i sin tur lett till ett ökat resultat kvartal för kvartal trots att en 
svag konjunktur verkat på många av bankens verksamma områden.  
 
Risk 
SEB påpekar att bankens policy gällande risk och kapital har uppdaterats under året. 
Vidare menar banken att på grund av försäljningsframgångar samt en god utveckling 
av börsen ökade SEB:s sparandestock som kan knytas samman med bankens 
försäkringsverksamhet. Detta påverkar i sin tur bankens försäkringsrisk.   
 
Kapital 
Enligt SEB berörs bankbranschen detta år av flertalet förändringar vad gäller reglerna 
för kapitaltäckning, redovisning och försäkringsverksamhet. Dessutom införs en ny 
bankrörelselag. SEB rapporterar att detta är en möjlighet att vinna affärsfördelar samt 
att ytterligare skapa värde. Det nya regelverket gällande kapitaltäckning utvecklades 
av Baselkommittén, och för att anpassa sig till detta nya regelverk, Basel II, menar 
SEB att dem använde sig av en decentraliserad projektmodell för att därigenom 
säkerställa lokalt ansvar och engagemang. Däremot påpekar dem att denna modell till 
stor del liknar Basel II och därmed kommer övergången inte innebära några nämnvärt 
ökade risker eller kostnader för banken.  
 

4.3	  Finanskrisen	  

4.3.1	  Årsredovisning	  2006	  
Både Marcus Wallenberg, SEB:s styrelseordförande, och Annika Falkengren, SEB:s 

verkställande direktör, lyfter fram det faktum 
att världsekonomin under året var stark men 
att det mot slutet av året började bli turbulent 
på grund av att den amerikanska ekonomin 
försvagades något. Trots detta tydliggör båda 
två att SEB klarat sig bra, och Annika 
framhåller att SEB nått sitt bästa resultat 
hittills. Marcus framhåller att han 

tillsammans med resten av styrelsen kommer fortsätta att lägga all kraft på att skapa 
ett långsiktigt värde för SEB:s aktieägare.  
 
 
 

”I en omvärld präglad av en stark 
konjunktur med hög aktivitet på 
finansmarknaden och höga 
affärsvolymer nådde SEB sitt bästa 
resultat hittills” s.3 

“Tack vare ökad kundnöjdhet, ökade 
marknadsandelar, engagerade 
medarbetare och lägre kostnader har 
vi lyckats öka vårt resultat kvartal för 
kvartal trots en svag konjunktur på 
många områden” s. 3 
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Risk 
Enligt SEB ansågs bankens kreditkvalitet vara fortsatt stark under året, trots den oro 
som allt mer börjat infinna sig på den finansiella marknaden. Den modell som enligt 
SEB används gällande mätning av kreditrisk baseras på samma komponenter som 
Basel II och därmed kommer övergångsperioden inte innebär några större 
förändringar gällande bankens bolagsstyrning. Dessa komponenter ses enligt SEB 
regelbundet över för att därigenom säkerställa modellens validitet när ekonomiska 
förhållanden förändras, till exempel vid ekonomiska kriser, och portföljens 
sammansättning därmed kommer att förändras.  
 
Under år 2006 hävdar SEB att dem utvecklade sin bolagsstyrning då ett nytt IT-
system infördes gällande hantering av operationell risk.  Vidare beskrivs detta system 
innebära att anställda inom banken kan registrera händelser som kan förknippas med 
risk. Vilket ger chefer på alla nivåer möjlighet att överblicka, följa upp samt reducera 
risker och därefter sammanställa en riskrapport. Denna riskrapport skall i sin tur 
underlätta riskhanteringen och därmed kan effekterna av inträffade skadehändelser 
begränsas. Detta system och införandet utgjordes som en del av införandet av Basel 
II.   
 
Kapital 
Under detta år påpekar SEB att dem har börjat anpassa sin styrning gällande risk och 
kapital utifrån det nya ramverk, gällande kapitaltäckning, som trädde i kraft 1 februari 
2007, nämligen Basel II. För denna anpassning har en decentraliserad projektmodell 
används för att därigenom kunna säkerställa det lokala ansvaret samt öka förståelsen 
kring detta. Vidare hävdar SEB att deras befintliga styrmodell i princip är uppbyggd 
på samma sätt som Basel II och att förändringar gällande kunder och 
marknadserbjudanden inte kommer att påverkas nämnvärt.  

4.3.2	  Årsredovisning	  2007	  
När både SEB:s styrelseordförande Marcus Wallenberg och den verkställande 
direktören Annika Falkengren ger sin syn av det gångna året, lyfter bägge upp det 
faktum att andra halvåret präglats av en 
turbulent finansiell marknad till följd av 
oroligheterna som inträffat på den 
amerikanska kreditmarknaden. Vidare hävdar 
dem att året, trots denna turbulens, var ett år 
präglat av stark ekonomisk tillväxt, och både 
Marcus och Annika lyfter fram att SEB har 
klarat sig bra under året. Detta har enligt dem 
till stor del berott på den starka finansiella 
ställning som banken byggt upp under årens gång.  
 
På grund av den ekonomiska situationen påpekar SEB att dem har vidtagit flera 
åtgärder för att minska eventuella effekter och konsekvenser av den kommande 
finanskrisen, som banken i detta läge inte visste hur stor den skulle bli. Bland annat 
rapporter SEB att det har vidtagits åtgärder för att fortsätta ha en stark balansräkning, 
och därmed kunna finansiera den löpande verksamheten utan några större problem. 
Vidare rapporterar SEB att dem även vidtagit riskhanteringsåtgärder till följd av den 
turbulens som allt mer börjat råda på marknaden.  
 
 

 
”I dessa tider av finansiell oro är 
det viktigt att erinra sig att 2007 
trots allt var ett år av stark 
ekonomisk tillväxt” s.2 
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Risk 
Trots vissa åtstramningsåtgärder, till följd av den ekonomiska turbulensen, gällande 
hanteringen av kreditrisken beskriver SEB att kreditkvalitén under detta år var fortsatt 
mycket god. Även likviditetssituationen har enligt SEB under året varit stark, och för 
att bibehålla detta läge rapporterar banken att dem under 2007 bland annat ökat 
löptiden på sin upplåning. Vidare klargör SEB att trots turbulensen som börjar infinna 
sig har dem kunnat bedriva sin verksamhet ifrån en styrkeposition. Till exempel har 
aktiviteter som kunnat medföra oskäliga kostnader undvikts 
 
Kapital 
Under detta år har det nya regelverket gällande kapitaltäckning, Basel II, trätt i kraft. 
Detta innebar inte några större förändringar enligt SEB gällande deras bolagsstyrning 
då det processer som tidigare använts till stor del var uppbyggda på liknande sätt som 
Basel II.  

4.3.3	  Årsredovisning	  2008	  
Marcus Wallenberg, ordförande i SEB:s styrelse, och Annika Falkengren, bankens 
verkställande direktör lyfter tidigt i denna årsredovisning upp den nyemission som 
genomfördes under året och förklarar att denna åtgärd är för att stärka bankens 

position ytterligare och därmed kunna 
hantera extrema nedgångar även i 
framtiden. Dem påpekar också att trots den 
finansiella kris som företaget har verkat i 
under året lyckades dem fortsätta att 
bedriva en stark och lönsam 
affärsutveckling. Detta mycket på grund av 

att banken under flera år arbetat med att stärka sin kapitalbas, vilket SEB kommer 
fortsätta med även i framtiden för att kunna stå emot ytterligare nedgångsscenarier. 
Vidare lyfter Marcus fram att bankens kapital- och riskhantering kan ses som 
bankmanskapets innersta kärna, och att dessa frågor kontinuerligt kommer att följas 
upp och därmed fortsätta vara av högsta prioritet för styrelsen.  
 
Risk 
SEB påpekar att dem har vidtagit en rad åtgärder för att kunna hantera risken gällande 
kreditförluster i god tid. Vidare menar SEB att en ny funktion införts i banken som 
har ansvar för hanteringen av problemkrediter. Enligt SEB är en viktig del av bankens 
bolagsstyrning hantering av likviditetsrisken, något som får ännu större betydelse i 
lägen som karakteriseras av finansiell oro. Under detta år har SEB därmed etablerat 
koncernövergripande processer för att hantera likviditetkrav på både lång och kort 
sikt. Vidare vill banken dock påpeka att i detta läge fanns det en tillräcklig stor 
likviditet för att kunna följgöra löpande betalningsåtaganden, men att det dessutom 
fanns extra betalningsberedskap för tillfällen som skulle innebära störningar på 
marknaden.  
 
Under 2008 påpekar banken att dem stramade banken upp sina rutiner gällande tester 
och godkännande av nya och förändrade produkter, system och processer. Detta för 
att säkerställa att en låg operationell risk föreligger i bankens processer. Under detta 
år har även införandet av det nya regelverket gällande kapitaltäckning, Basel II, 
införts till fullo.  
 

 
”2008 var ett år som präglades av 
global finansiell turbulens som 
saknar motstycke” s.3 
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Kapital  
SEB rapporterar att under detta år har banken vidtagit en rad åtgärder för att minimera 
effekterna av den finansiella kris som verkat under året. Arbetet med att stärka 
kapitalbasen har enligt SEB fortsatt, vilket har gjorts bland annat genom upplåning i 
långfristig finansiering.  

4.3.4	  Årsredovisning	  2009	  
I denna års årsredovisning inleder styrelsens ordförande Marcus Wallenberg med att 
peka på vikten av en robust riskhantering och transparens till företagets investerare. 
Vidare menar han att flera lärdomar kan dras från de senaste årens ekonomiska 
turbulens som har präglat marknaden och han påpekar att 2009 varit ett exceptionellt 
år för SEB vid hanteringen av den globala finanskrisen. Dock vill han lyfta fram att 
SEB har stått starka och att bankens 
affärer, trots denna globala 
finanskris, har utvecklats mycket bra. 
Även bankens verkställande direktör, 
Annika Falkengren, påpekar att trots 
finanskrisen och den lågkonjunktur 
som denna medförde har SEB 
utvecklats väl under året som gått.   
 
Under året säger SEB att dem har vidtagit starka åtgärder, både gällande risk och 
kapital, för att säkerställa företagets stabilitet och därmed vara väl förberedda för 
eventuella motgångar i återhämtningen av den ekonomiska kris som har präglat året.  
 
Risk 
Under året påpekar SEB att dem förbättrade sina processer gällande bolån, för att 
därigenom minska kreditrisken. Denna process gällde för beviljandet av nya krediter 
och innebar att kunderna ska kunna betala sina räntor även om räntenivån blir allt 
högre i framtiden.  
 
Kapital 
SEB rapporterar att dem under år 2009 fokuserat på att stärka sitt kapital, både 
gällande storlek och kvalitet. Detta gjordes för att banken ville vara väl förberedda om 
återhämtningen av den ekonomiska krisen skulle komma att bli långvarig. Dessutom 
ville dem vara förberedda för det myndighetsregler som infördes efter denna 
ekonomiska kris. Detta gjordes enligt SEB bland annat genom en nyemission, samt att 
ingen utdelning delades ut under året.  
 
SEB rapporterar att under året har det utvecklats nya kapital- och likviditetsregler i 
och med finanskrisen, Basel III, och under detta år började SEB att arbeta med 
övergångsreglerna som gör det möjligt att så småningom anpassa sig till detta nya 
regelverk. Dock beräknades det att detta nya regelverk skulle träda i kraft under år 
2012.  Dessa nya regler innebar att bankerna skulle hålla mer kapital av bättre kvalitet 
vilket SEB menar helt går i linje med deras ambitioner samt det åtgärder som vidtogs 
under året för att stärka kapitalbasen.   

4.3.5	  Årsredovisning	  2010	  
I inledningen av denna årsredovisning pekar SEB styrelseordförande Marcus 
Wallenberg på rollen som finansiella institut har i samhället och vidare menar han att 
banksektorn påverkas påtagligt av fallissemang. Även bankers investerare påverkas då 

 
”SEB står stark trots de senaste årens 
turbulens och globala finanskris” s.2 
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det finansiella systemet kan försämra dess 
trovärdighet och därigenom försvagas. Han 
förklara även att denna globala finanskris som 
drabbat världen medfört att ett nytt regelverk 
färdigställts och att detta regelverk har som 
uppgift att ställa högre krav på kapitalisering 
och finansiering. Dock menar Marcus att 

enbart detta nya regelverk inte är tillräckligt för att kunna möta framtida ekonomiska 
kriser, han säger att dessutom behövs bättre intern styrning, riskhantering och 
företagskultur.  
 
Risk 
Enligt SEB har en “Chief Risk Officer” utsetts för att i framtiden bättre kunna rusta 
sig inför och bemöta finansiella kriser. Denne ska enligt banken därmed ha ansvaret 
för den oberoende riskkontrollfunktionen, portföljanalysen och 
kreditbeviljningsprocessen och därefter rapportera till koncernchefen. Detta kan ses 
som ett steg för att skapa en koncerngemensam och prioriterad syn på riskfrågor.  
 
För att kunna minska kreditrisken menar SEB att dem under året infört nya riktlinjer 
gällande bolån. Bland annat infördes en högsta belåningsgrad på 85 %, vilket även 
finansinspektionen har föreskrivit som högsta tillåtna utlåningsnivå. Dessutom 
skärptes riktlinjerna gällande högsta utlåningsbelopp i förhållande till hushållets 
inkomster.  
 
Kapital 
Enligt SEB var år 2010 ett betydelsefullt år för banken. Vidare säger Marcus att under 
detta år började aktiekursen återigen stiga efter den globala finanskrisen, vilket i sin 
tur speglar en positiv affärsutveckling. Ett område som enligt Marcus har varit 
prioriterat under året är att etablera en heltäckande syn på företagets balansräkning. 
Vidare säger han att i dagsläget är SEB:s balansräkning stark och att dem därigenom 
kan säkerställa bankens stabilitet samt möta kundernas långsiktiga behov. Även 
bankens verkställande direktör Annika Falkengren pekar på att dem under hela krisen 
har arbetat aktivt med att stärka bankens kapital för att därmed stärka företagets 
stabilitet och på så sätt kunna stödja bankens kunder.  

4.3.6	  Årsredovisning	  2011	  
SEB:s verkställande direktör, Annika Falkengren, menar att detta år på många sätt 
varit ett svårt år. Finansmarknaden har präglats av osäkerhet samt stora svängningar 
på grund av den statsfinansiella 
situationen i Europa som rådde under 
detta år. Dessutom har det svenska 
banksystemet behövt anpassa sig till nya 
regelverk gällande kapital och likviditet 
som utvecklades till följd av den globala 
finanskris som verkade framförallt under 
år 2008 till 2009.  
 
Vidare tydliggör Annika hur SEB under de senaste åren, på grund av den turbulens 
som rådigt på marknaden, arbetat aktivt med att tydliggöra deras strategi som 
Relationsbanken vilket innebär att dem genom finansiell stabilitet och långsiktiga 

”SEB har arbetat både proaktivt 
och försiktigt för att skydda 
kreditkvalitén och de långsiktiga 
kundrelationerna genom krisen” 
s.39 
 

“Under året var SEB:s främsta mål 
inom riskhantering att förstärka 
Bankens redan starka finansiella 
ställning samt att hantera kreditkvalitet 
generellt och inom utvalda områden” s. 
36 
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relationer till bankens kunder skapar uthållig lönsamhet. Även bankens 
styrelseordförande, Marcus Wallenberg, pekar på de åtgärder som vidtagits för att 
SEB ska inrikta sig som Relationsbanken. 
 
Risk 
På grund av den global finanskris som nästintill verkat ut detta år samt den rådande 
statsskuldskrisen menar SEB att likviditetsrisken fått allt större betydelse.  Därmed 
påpekar SEB att dem har lagt stort fokus på att ytterligare stärka sin 
likviditetshantering samt omformulera finansieringsstrategin. Dessutom har det nya 
regelverket gällande risk- och kapitalhantering, Basell III, börjat införas stegvis inom 
bankens olika divisioner.  
 
Under året menar SEB att dem har stärkt sina processer gällande riskhantering. Bland 
annat har förbättringar gjorts inom kundrådgivningsprocessen vilket har medfört att 
kostnaderna som kan hänföras till operationell risk har minskats med 85 % jämfört 
med föregående år. Vidare har även stort fokus legat på hanteringen av bedrägerier 
samt penningtvätt. 
  
Kapital 
Under år 2009, då lågkonjunkturen som orsakades till följd av den globala 
finanskrisen var som värst, vidtog SEB flera kapitalåtgärder som medförde att 
valutafördelningen i bankens kapitalbas bättre matchar de riskvägda tillgångarna. 
Detta är enligt SEB att se som en styrkeposition, och på grund av att Basell III i större 
utsträckning håller på att växa fram tydliggör SEB att dem under detta år därför inte 
utfärdade nya förlagslån eller ersatte förfallna.   
 
SEB menar att kapitalisering och likviditet, som alltid är prioriterade frågor för 
bankens styrelse, fått än mer plats under året vilket kan förklaras av utvecklingen av 
den globala ekonomin och de finansiella marknaderna. 

4.4	  Eurokrisen	  

4.4.1	  Årsredovisning	  2011	  
Då år 2011 ingår både i Finanskrisen och i Eurokrisen har vi valt att enbart redogör 
för de signaler som vi har identifierat i denna årsredovisning en gång. Se därför 
avsnitt 4.3.6. 

4.4.2	  Årsredovisning	  2012	  
Bankens styrelseordförande Marcus Wallenberg säger att under år 2012 började 
världsekonomin alltmer röra sig i rätt riktning men att banker fortfarande har ett 

behov av att återställa och stärka sina 
balansräkningar. Däremot säger han att 
SEB:s marknader att påverkas relativt 
lite av den makroekonomiska 
utvecklingen och att banken därmed 
kunde fortsätta att stötta sina kunder. 
Vidare pekar han på vikten av ett 
motståndskraftigt finansiellt system, 
vilket har visat sig vara av största vikt 

under de senaste åren, och banken har under detta år därmed arbetat aktivt för att 
anpassa sig till det nationella samt internationella regelverk som allt mer införs.  

 
“Därutöver har vi byggt en stark 
balansräkning i termer av kapital, 
likviditetsreserver, finansieringsstruktur 
och kreditkvalitet och vi har anpassat oss 
till myndigheternas nya regelverk” s. 3 
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Bankens verkställande direktör, Annika Falkengren, säger att banken under detta år 
arbetat allt mer för att stärka sin position som nordens företagsbank. Vidare säger hon 
att banken även arbetat aktivt med att stärka sin position som Relationsbanken. Till 
sist säger hon att banken tar lärdom av de senaste årens erfarenheter och att SEB nu 
arbetar mot ambitionen att ha de nöjdaste kunderna. 
 
Risk 
SEB säger att sedan den globala finanskrisen var ett faktum år 2008 har dem minskat 
på likviditetsriskerna genom ett antal åtgärder. Bland annat har dem förlängt 
förfallostrukturen samt förstärkt likviditetsbuffertarna. Detta medförde att dem under 
detta år hade tillgång både till det löptider samt volymer som var nödvändiga för att 
kunna hantera den oroliga marknaden. Även analyser av eurokrisens effekter har 
enligt dem legat högt på agendan för SEB och likviditetsrisken var att ses som den 
viktigaste frågan.  
 
Kapital 
SEB påstår att den globala finanskrisen medförde att metoder gällande kapital 
utvecklades. Detta innebar att under året har SEB övervakat hur det internationella 
regelverket gällande just kapital, Basel III, har utvecklats och när det är dags att införa 
det i Sverige. Dock hävdar dem att den interna kapitalmodell som banken i detta läge 
använder har stora likheter med Basel III, då många underliggande faktorer är 
detsamma. Den huvudsakligen aktiviteten som enligt SEB togs till under året för att 
stärka bankens kapitalbas var att ett förlagslån emitterades samt att ett förlagslån 
återköptes.   

4.4.3	  Årsredovisning	  2013	  
SEB:s verkställande direktör, Annika Falkengren, inleder denna årsredovisning med 
att förtydliga att de senaste åren inneburit stora utmaningar för marknaden, då både en 
global finanskris inträffat samt 
skuldsättningen ökat allt mer. Vidare menar 
hon att det svenska banksystemet dragit en 
stor lärdom ifrån dessa utmaningar gällande 
vikten av en stark balansräkning och att god 
likviditet och starka kapitalrelationer medför 
att banker kan motstå framtida utmaningar och 
kriser samtidigt som de kan stödja sina kunder 
långsiktigt. Annika säger därmed att arbetet 
med att stärka bankens balansräkning samt bygga upp likviditetsbufferten kan ses som 
en ledstjärna för deras bolagsstyrning, då dem bestämde sig för att komma ur dessa 
kriser som en starkare bank som dessutom alltid sätter kunderna främst.  
 
Även SEB:s styrelseordförande, Marcus Wallenberg, menar att den globala ekonomin 
allt mer börjar återhämta sig. Dock påpekar han att SEB är finansiellt stabila och har 
en god lönsamhet, något som han menar är två viktiga förutsättningar för att stödja 
bankens kunder samt fullgöra deras roll för den reala ekonomin.  
 
Risk 
Under året påpekar banken att dem fortsatte sitt arbete med att motverka och 
minimera de operationella riskerna. Framförallt låg fokus på att förbättra befintliga 

“Vår riskposition var, och är, 
stark och våra företagskunder har 
en god finansiell ställning även 
om affärsklimatet varit lite 
avvaktande” s. 37 
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processer och systemsupport, utbilda bankens personal, öka kraven på 
beslutsprocessen gällande nya produkter och lösningar samt förbättra bankens system 
för registreringar och uppföljningar av riskincidenter. Dock har dessa risker successivt 
minskat under föregående år. Dessutom genomfördes under året en genomgång av 
bankens riskklassificeringssystem för att på så sätt ytterligare kunna förbättra 
kvaliteten och effektiviteten på bankens mätning och hantering av just risk.  
 
Kapital 
SEB skriver att dem under året haft en bra tillgång till kort- och långfristig 
finansiering och därför har arbetet med att stärka bankens balansräkning fortsatt även 
under detta år. Dessutom lades mycket arbete ner på att stärka bankens kapitalisering 
under året, vilket ledde till att kärnprimärkapitalrelationen förbättrades enligt Basel II.  

4.5	  Sammanfattning	  	  
De verkställande direktörer och styrelseordföranden som har varit aktiva under åren 
som studerats har lagt vikt på att beskriva läget på den finansiella marknaden och 
påverkansfaktorer. Dessa påverkansfaktorer har både haft en global påverkan på 
ekonomin men även haft en direkt påverkan på SEB:s verksamhet. Ett exempel på en 
faktor som haft direkt påverkan på SEB är avregleringen som skedde år 1988 (se 
avsnitt 4.1.2). Nedan presenteras några av SEB:s åtgärder, som medfört förändringar 
av bankens bolagsstyrning utifrån risk och kapital, som varit mest framträdande under 
de studerande åren: 
 

• Arbetet med att stärka kapitalbas och kapitaltäckning – Detta medförde att 
åtgärder gällande SEB:s hantering av kapital påverkade bankens 
bolagsstyrning under de studerande åren.  
 

• Utveckla och effektivisera riskhanteringsprocessen – De processer och 
strukturer som utifrån bankens bolagsstyrning styr hur SEB:s ska hantera risk 
har utvecklats och effektiviserats. Utvecklandet och effektiviseringen av 
bankens processer och strukturer gällande hantering av risk har därmed 
förändrats under de studerande åren. 

 
• Anpassa risk- och kapitalhanteringen efter Baselregelverken – Under de 

studerande åren har två nya Baselregelverk utvecklas. Basel II i och med IT-
bubblan och Basel III i och med finanskrisen. Detta medförde att SEB:s 
processer och strukturer gällande hanteringen av både risk och kapital 
förändrats under de studerande åren. De förändrade processerna och 
strukturerna för risk och kapital har inneburit att SEB behövt förändrats sin 
bolagsstyrning.  
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5.	  Analyser	  &	  slutsatser	  
I detta kapitel presenteras en sammanfattande bild över hur SEB har utformat sin 
kommunikation under de fyra ekonomiska kriserna som studien grundar sig på. Detta 
för att spegla hur tjänsteföretag tenderar att bedriva extern kommunikation under 
ekonomiska kriser. Varje kris presenteras var för sig och där en redogörelse för 
kategorisering av det identifierade signalerna ges. Första avsnittet kan ses som en 
empirinära analys av dessa signaler medan det andra avsnittet belyser resultatet av 
analyserna utifrån legitimitet- och signalteorin.  
 

5.1	  Analys	  av	  kodning	  
I detta avsnitt presenteras varje kris för sig där en redogörelse för de olika signalerna 
samt fördelningen mellan dessa ges. Både fördelningen mellan huvudkategorierna av 
signalerna samt fördelningen utifrån underkategorierna till respektive signalkategori 
ges i diagram och tabeller.  

5.1.1	  Fastighetskrisen	  
	  
Tabell 5.1 Antal risk- och kapitalsignaler under fastighetskrisen 
	  
	   Risk Kapital 
1987 1 1 
1988 3 1 
1989 3 2 
1990 3 3 
1991 1 1 
1992 0 2 
	  

 
 
Figur 5.1 Fördelning av risk- och kapitalsignaler under fastighetskrisen 

0%	  

10%	  

20%	  

30%	  

40%	  

50%	  

60%	  

70%	  

80%	  

90%	  

100%	  

1987	   1988	   1989	   1990	   1991	   1992	  

Kapital	  

Risk	  



	   	  39	  

Risk 
 
Tabell 5.2 Fördelningen mellan framtidsorienterade risksignaler och historiskt 
orienterade risksignaler under fastighetskrisen 
 
 Framtidsorienterad risk Historiskt orienterad 

risk 
1987 100 % 0 % 
1988 66,5 % 33,5 % 
1989 0 % 100 % 
1990 100 % 0 % 
1991 100 % 0 % 
1992 0 % 0 % 
 
Tabell 5.1 visar hur antalet risksignaler har förändrats under fastighetskrisen. Vidare 
går det även att utläsa i tabell 5.1 att antalet risksignaler ökat de år då krisen var som 
värst, det vill säga perioden ”under krisen”, jämfört med åren som periodiserats som 
”före krisen” och ”efter krisen”. Detta är i linje med Deegans resonemang (2002) om 
att företag tenderar till att lyfta fram starka områden för att på så sätt tona ner sämre 
områden. SEB kan i detta fall ha ökat antalet risksignaler för perioden ”under krisen” 
för att på så sätt lyfta upp de åtgärder som dem vidtog under dessa år för att minimera 
konsekvenserna av fastighetskrisen så mycket som möjligt. SEB tonar i och med de 
ökade risksignalerna ner betydelsen som denna kris hade på bankens kapital. Något 
som är i linje med Aerts (1994) som menar att företag kan använda sig av den 
narrativa delen av årsredovisningen i syfte att försköna sanningen. Att framhäva viss 
typ av information i årsredovisningar, och tona ned annan information, med syfte att 
påverka intressenters syn på företaget kan kopplas till ”window dressing”. ”Window 
dressing” innebär att till exempel företag kan tydliggöra viss information och tona ned 
annan information för att därigenom påverka bilden som intressenterna skapar av 
företaget (Oliver 1991). De ökade risksignalerna och nedtoningen av fastighetskrisens 
påverkan på bankens kapital kan förklaras av att SEB i detta läge vill signalera för att 
förbättra deras rykte och därmed skapa eller bibehålla legitimitet. Detta är i linje med 
Campbell, Shrives och Bombach-Saager (2001) som hävdar att företagets rykte kan 
skapa legitimitet.   
 
Ytterligare en orsak till att antalet risksignaler ökade under perioden ”under krisen” 
kan vara att banken uppfattade ett ökat krav ifrån deras investerare om att tydligare 
kommunicera ut det åtgärder som dem vidtog till följd av fastighetskrisen påverkan på 
banken. Detta är även i linje med Linsley och Shrives (2005) som menar att under 
ekonomiska kriser ställer investerare allt högre krav på företags kommunikation.  
 
Under i princip hela fastighetskrisen har SEB:s signaler gällande risk tenderat till att 
vara av framtidsorienterad karaktär, vilket visas i tabell 5.2. Detta stöds av Kash och 
Darling (1998) som menar att under ekonomiska kriser är det viktigt för företag att 
kommunicera om framtiden. Dock går detta emot Linsley och Shrives (2005) 
resonemang om att företaget i större utsträckning väljer att kommunicera ut 
information som är av historiskt orienterad karaktär. Det framstår dock som under kris 
tenderar SEB att lyfta upp hur dem hanterar de risker som banken mötte i och med 
krisen samt beskriva erfarenhet som skulle kunna medföra att banken i framtiden 
bättre kan motstå liknande händelser. Till Skillnad mot tidigare studier, att SEB 
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tenderar till att kommunicera ut signaler av framtidsorienterad karaktär till större del 
än signaler av historiskt orienterad karaktär, kan bero på att dessa tidigare studier inte 
fokuserat på bolagsstyrning utan varit mer generell. Detta kan dock ej befästats i 
denna studie.    
 
Kapital 
 
Tabell 5.3 Fördelningen mellan framtidsorienterade kapitalsignaler och historiskt 
orienterade kapitalsignaler under fastighetskrisen 
 
 Framtidsorienterat 

kapital 
Historiskt orienterat 
kapital 

1987 100 % 0 % 
1988 100 % 0 % 
1989 0 % 100 % 
1990 100 % 0 % 
1991 0 % 100 % 
1992 50 % 50 % 
 
Figur 5.1 visar att SEB:s kommunicering under fastighetskrisen mer inriktade sig mot 
deras riskhantering än kapital. Dock gällde detta inte år 1992, då banken riktade en 
större del av kommunikation mot kapital jämfört med risk. En anledning till detta kan 
vara att Riksbanken detta år lät den svenska kronan flyta vilket i sig medförde att 
bankens kapital försämrades och därmed lades fokus på hur denna försämring 
hanterats samt hur arbetet med att stärka bankens kapital kunde fortgå (se avsnitt 
4.1.6).   
 
Tabell 5.3 visar att fördelningen mellan framtidsorienterade kapitalsignaler och 
historiskt orienterade kapitalsignaler har varit väldigt jämn under hela 
fastighetskrisen. Dock tenderar den till att ett år helt inrikta sig mot 
framtidsorienterade åtgärder medan den nästa år helt fokuserar på historiska åtgärder.  
År 1990, det vill säga perioden ”under krisen” var SEB:s signaler gällande kapital helt 
orienterade som framtidsorienterade signaler. Detta stöds av Kash och Darling (1998) 
som säger att under kriser är det viktigt att kommunicera om framtiden. Dock går 
detta emot Linsley och Shrives (2005) resonemang (jmf. avsnitt 5.1.1 Risk). 

5.1.2	  IT-‐bubblan	  
	  
Tabell 5.4 Antal risk- och kapitalsignaler under IT-bubblan 
	  
 Risk Kapital 
1998 2 3 
1999 3 1 
2000 3 2 
2001 4 2 
2002 3 1 
2003 1 1 
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Figur 5.2 Fördelning mellan risk- och kapitalsignaler under IT-bubblan 
 
Risk 
 
Tabell 5.5 Fördelningen mellan framtidsorienterade risksignaler och historiskt 
orienterade risksignaler under IT-bubblan 
 
 Framtidsorienterad risk Historiskt orienterad 

risk 
1998 50 % 50 % 
1999 100 % 0 % 
2000 50 % 50 % 
2001 33, 5 % 66,5 % 
2002 66,5 % 33,5 % 
2003 100 % 0 % 
 
Under IT-bubblan så har fler risksignaler identifierats jämfört med kapitalsignaler 
vilket visas i tabell 5.4 Anledningen till detta kan vara att SEB:s lönsamhet inte har 
påverkats i någon större utsträckning under året vilket har lett till att banken har kunna 
bibehålla eller till och med förstärka kapitalbasen under IT-bubblan (se avsnitt 4.2). 
Flera av de identifierade risksignalerna har inneburit förberedande åtgärder inför 
eventuellt kommande kriser. Detta talar också för att krisen mer har fungerat som ett 
orosmoln för SEB vilket har lett till försiktighetsåtgärder.  
 
I tabell 5.5 så kan det utläsas att framtidsorienterade risksignaler har förekommit i 
större utsträckning jämfört med historiskt orienterade. Anledningen till detta kan 
bland annat vara att SEB endast har påverkats i mindre utsträckning av krisen och att 
de åtgärder som har gjorts till stor del har varit för att motverka framtida 
oförutsägbara händelser. Det förefaller även rimligt att anta att detta kan bero på att 
SEB vill redovisa för investerare att banken tar hänsyn till den globala turbulensen 
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och vidtar åtgärder som minskar riskerna i banken och därmed även för investerarna 
vilket är i linje med Kash och Darlings resonemang (1998).  
 
Kapital 
 
Tabell 5.6 Fördelning mellan framtidsorienterade kapitalsignaler och historiskt 
orienterade kapitalsignaler under IT-bubblan 
 
 Framtidsorienterat 

kapital 
Historiskt orienterat 
kapital 

1998 66,5 % 33,5 % 
1999 100 % 0 % 
2000 100 % 0 % 
2001 50 % 50 % 
2002 100 % 0 % 
2003 100 % 0 % 
 
Som tidigare nämnt i beskrivningen av SEB:s kommunicering av risk under IT-
bubblan så har antalet kapitalsignaler förekommit i mindre utsträckning jämfört med 
risksignaler med undantag för år 1998 då kapitalsignalerna översteg risksignalerna. 
Detta är under den period som vi har definierat som ”innan krisen”. En anledning till 
att det förekom fler kapitalsignaler under år 1998 jämfört med övriga år under krisen 
kan vara att SEB fortfarande jobbade aktivt med att stärka kapitalbasen efter 
fastighetskrisen som avslutades några år innan. 
 
Under hela krisen med undantag för år 2001, för då var det lika fördelat, så har 
framtidsorienterade kapitalsignaler varit fler jämfört med historiskt orienterade 
signaler vilket visas i tabell 5.6. Dock har detta varit återkommande genom detta 
arbete att framtidsorienterade signaler står för den större massan. Detta kan bero på att 
SEB under krisperioder väljer att blicka framåt och utföra åtgärder som ska bromsa 
eventuella händelser i framtiden. Kash och Darling (1998) stöjder även detta eftersom 
dem menar att det är viktigt att signalera mot framtiden under turbulenta perioder. 
Dock går detta emot Linsley och Shrives (2005) resonemang (jmf. avsnitt 5.1.1 Risk). 

5.1.3	  Finanskrisen	  
	  
Tabell 5.7 Antal risk- och kapitalsignaler under finanskrisen 
	  
	   Risk	   Kapital	  
2006	   3	   1	  
2007	   5	   3	  
2008	   8	   4	  
2009	   4	   6	  
2010	   3	   2	  
2011	   7	   4	  
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Figur 5.3 Fördelning mellan risk- och kapitalsignaler under finanskrisen 
 
Risk 
 
Tabell 5.8 Fördelning av framtidsorienterade risksignaler och historiskt orienterade 
risksignaler under finanskrisen 
 
 Framtidsorienterad risk Historisk orienterad risk 
2006 66,5 % 33,5 % 
2007 40 % 60 % 
2008 62,5 % 37,5 % 
2009 100 % 0 % 
2010 66,5 % 33,5 % 
2011 57 % 43 % 
 
Under i princip hela finanskrisen har andelen risksignaler varit större än andelen 
kapitalsignaler, förutom år 2009, se tabell 5.7. En anledning till denna omfördelning 
kan vara att SEB efter finanskrisen ville lyfta fram det starka kapital som banken haft 
genomgående under krisen och därmed tona ner de risker som det har utsatts för. 
Något som stöds av Deegans resonemang om att företag tenderar till att lyfta fram 
starka områden och därmed tona ned sämre områden (2002). Även detta kan kopplas 
till begreppet ”window dressing” genom att SEB i detta läge möjligtvis försöker tona 
ned finanskrisens konsekvenser för bankens hantering av risk och i stället lyfta upp 
deras hantering av kapitalet (Oliver 1991) (jmf. avsnitt 5.1.1 Risk).  
 
Däremot ökade antalet risksignaler under den period som vi har definierat som ”under 
krisen”, vilket kan ses i tabell 5.7. En anledning till detta kan vara att banken 
upplevde ett ökat krav ifrån investerarna om att kommunicera ut mer gällande de 
risker som banken tvingats hantera, något som stöds av Linsley och Shrives (2005). 
En annan förklaring till ökningen av antalet risksignaler under denna period kan vara 
att genom att tydligt lyfta fram och benämna de risker som banken dagligen hanterar 
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kan eventuella skador som skulle kunna uppstå minskas, något som stöds av Kash och 
Darling (1998). 
 
Under i princip hela finanskrisen har SEB:s risksignaler tenderat att vara av 
framtidsorienterad karaktär, vilket kan se i tabell 5.8. År 2009 var risksignalerna helt 
av framtidsorienterad karaktär vilket är i linje med Kash och Darling (1998) som 
säger att under finansiella kriser är det viktigt att kommunicera om framtiden. Dock 
går detta emot Linsley och Shrives (2005) resonemang (jmf. avsnitt 5.1.1 Risk) 
 
Kapital 
 
Tabell 5.9 Fördelningen av framtidsorienterade kapitalsignaler och historiskt 
orienterade kapitalsignaler under finanskrisen 
 
 
 Framtidsorienterat 

kapital 
Historiskt orienterat 
kapital 

2006 100 % 0 % 
2007 33,5 % 66,5 % 
2008 75 % 25 % 
2009 66,5 % 33,5 % 
2010 50 % 50 % 
2011 50 % 50 % 
 
 
Som vi nämnt i avsnittet om SEB:s kommunicering av risk under finanskrisen 
tenderade denna kommunikation att mer rikta in sig på bankens hantering av risk 
jämfört med kapital, se tabell 5.7. Förutom år 2009 då antalet kapitalsignaler var 
större än antalet risksignaler. Detta skulle som sagt kunna förklaras av det faktum att 
SEB i detta läge, då finanskrisen till stor del var över och ekonomin allt mer började 
återhämta sig, ville lyfta upp det starka kapital som banken arbetat fram under en 
längre tid. Något som skulle kunna medföra att banken har möjlighet att fortsätta 
bedriva sin verksamhet utan några större problem kommande år och därmed stötta 
sina kunder fullt ut. Samtidigt som dem ville tona ner de risker som banken utsatts för 
och eventuellt kommer att utsättas för i och med återhämtningen av ekonomin. Detta 
är därmed i linje med Deegans resonemang (2002) och kan kopplas till begreppet 
”window dressing” (jmf. avsnitt 5.1.1 Risk) 
 
Under hela finanskrisen har fördelningen mellan framtidsorienterade kapitalsignaler 
och historiskt orienterade kapitalsignaler varierat, men mestadels har SEB:s 
risksignaler tenderat till att vara av framtidsorienterad karaktär, vilket visas i tabell 
5.9. Vilket stöds av Kash och Darling (1998) som säger att det under ekonomiska 
kriser är viktigt att kommunicera om framtiden. Dock går detta resonemang emot 
Linsley och Shrives (2005) (jmf. avsnitt 5.1.1 Risk) 
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5.1.4	  Eurokrisen	  
	  
Tabell 5.10 Antal risk- och kapitalsignaler under eurokrisen 
	  
	   Risk	   Kapital	  
2011	   7	   4	  
2012	   2	   2	  
2013	   4	   1	  
 
 

 
 
Figur 5.4 Fördelning mellan risk- och kapitalsignaler under eurokrisen 
 
Risk 
 
Tabell 5.11 Fördelningen mellan framtidsorienterade risksignaler och historiskt 
orienterade risksignaler under eurokrisen 
 
 Framtidsorienterad risk Historiskt orienterad 

risk 
2011 57 % 43 % 
2012 0 % 100 % 
2013 75 % 25 % 
 
Under eurokrisen har SEB bedrivit en mer omfattande kommunikation gällande 
hantering av risk jämfört med hanteringen av kapital, vilket även visas i tabell 5.10. 
Däremot är antalet risksignaler betydligt större år 2011, det vill säga perioden ”före 
krisen”, än både år 2012 och 2013. Detta kan förklaras av det faktum att år 2011 
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påverkades SEB i princip av två finansiella kriser samtidigt, då världsekonomin 
fortfarande höll på att återhämta sig efter finanskrisen samtidigt som ekonomierna i 
Europa allt mer försvagats till följd av de höga statsskulderna. Därmed kan det tänkas 
att det större antalet risksignaler år 2011, jämfört med 2012 och 2013, kan beror på att 
SEB i detta läge fortfarande påverkades av det ökade kravet från bankens investerare 
där dem krävde just en mer omfattande kommunikation gällande bankens 
riskhantering i och med finanskrisen, vilket stöds av Linsley och Shrives (2002) som 
säger att företags investerare ställer högre krav på kommunikationen under 
ekonomiska kriser.  
 
Under eurokrisen har SEB:s signaler varit av framtidsorienterad karaktär år 2011 och 
2013, till skillnad från år 2012 då 100 % av bankens risksignaler var av historiskt 
orienterad karaktär. Detta visas i tabell 5.11. Fördelningen mellan framtidsorienterade 
signaler och historiskt orienterade signaler ökade markant mellan år 2011 och 2013. 
Dock hävdar Linsley och Shrives (2002) att företag tenderar att redogöra för 
kvalitativa historiska signaler, något som utifrån ovanstående resonemang till viss del 
kan stödjas av denna studie, då fördelningen var relativt jämn år 2011 samt helt 
dominerade åt det historiska hållet år 2012. Detta kan rimligtvis förklaras genom att 
SEB år 2011 och framförallt år 2012 ville rikta fokus till de åtgärder som dem vidtagit 
till följd av både finanskrisen men framförallt till följd av utveckling på den 
europeiska marknaden.   
 
Kapital 
 
Tabell 5.12 Fördelningen mellan framtidsorienterade kapitalsignaler och historiskt 
orienterade kapitalsignaler under eurokrisen 
 
 Framtidsorienterat 

kapital 
Historiskt orienterat 
kapital 

2011 50 % 50 % 
2012 0 % 100 % 
2013 0 % 100 % 
 
 
Under eurokrisen har fördelningen mellan framtidsorienterade kapitalsignaler och 
historiskt orienterade kapitalsignaler dominerats av signaler av historisk karaktär, 
vilket även ses i tabell 5.12. Detta stöds av Linsley och Shrives (2005) och kan bero 
på att SEB under denna kris vill rikta fokus till de åtgärder som banken vidtagit till 
följd av de höga statsskulderna som rådde på många håll i Europa under denna period. 
Detta kan även bero på att SEB under denna period ville lyfta fram sitt starka område, 
nämligen sin starka kapitalbas som banken arbetat upp under flera år och som därmed 
innebar att banken hade en stabil grund att stå. Detta skulle i så fall tona ner den 
osäkerhet som rådde gällande de stödpaket som delades ut på flera håll i Europa och 
därmed kunde komma att påverka SEB:s hemmamarknader utanför norden, något 
som stöds av Deegan (2005). Detta kan också kopplas till begreppet ”window 
dressing” (Oliver 1991).  
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5.2	  Kommunikation	  utifrån	  ett	  teoretiskt	  perspektiv	  

5.2.1	  Legitimitetsteori	  
I perioden ”före krisen” har vi som tidigare nämnt antagit att SEB inte varit speciellt 
medveten om kommande kris, utan därmed bedrivit kommunikation som symboliserar 
ett ”normalt” marknadsläge. I analyser av det studerade årsredovisningar har detta 
visats genom ett lågt antal signaler av både risk och kapital. Detta betyder att få 
åtgärder vidtagits under dessa år som medfört förändrad bolagsstyrning utifrån 
hanteringen av risk och kapital. Dock har ett mönster i de studerade 
årsredovisningarna identifierats, och detta mönster är att SEB under perioden ”före 
krisen” ändå påpekat att finansiell oro allt mer börjat infinna sig på marknaden. I och 
med detta kan det förutsättas att bankens verksamhet allt mer börjat ifrågasättas av 
deras investerare. Därmed ifrågasätts också det sociala kontrakt som företag har med 
samhället.  
 
För perioden ”under krisen” visar analyser att det totala antalet signaler har ökat. Det 
kan förutsättas att bankens bolagsstyrning eventuellt börjat ifrågasättas av 
investerarna i samband med att SEB påpekat att finansiell oro börjat infinna sig på 
marknaden. Något som också stöds av Linsley och Shrives (2002) resonemang om att 
företags investerare ställer större krav på företags kommunikation under ekonomiska 
kriser. Detta antagande kan därmed förklara den förändrade kommunikationen, 
ökningen av antalet signaler, som SEB bedrivit för perioden ”under krisen” jämfört 
med perioden ”före krisen”. De ökade antalet signaler kan i sin tur ses som en ökning 
av åtgärder som vidtagits under dessa år. Dessa åtgärder har i sin tur medfört att 
bankens bolagsstyrning har förändrats gällande faktorerna risk och kapital. I samband 
med att bankens bolagsstyrning ifrågasätts, ifrågasätts också det sociala kontrakt som 
dem har med deras investerare. Det ökade antalet åtgärder som vidtagits vilket i sin 
tur lett till ökat antal signaler då SEB kommunicerat ut dessa förändringar av deras 
bolagsstyrning kan därmed ses som ett försök till att återuppta investerarnas 
förtroende och fullfölja kontraktet som banken har med investerarna och därmed 
erhålla legitimitet. Detta stöds av Cormier och Gordon (2001) som menar att företag 
har ett kontrakt med samhället och genom att fullfölja detta kontrakt legitimeras 
företagets verksamhet. Därmed förefaller det som att tjänsteföretag kommer att vidta 
åtgärder och därmed förändra företagets bolagsstyrning då företagets verksamhet 
ifrågasätts. Detta leder i sin tur till att företag förändrar sin kommunikation i samband 
med att det sociala kontraktet hotas för att på så sätt uppfattas som legitima. 
  
Den kommunikation som SEB bedriver efter dessa kriser tenderar att till stor del likna 
den kommunikation som banken bedrev innan krisen. Däremot skiljer sig det totala 
antalet signaler de tidigaste åren som denna studie berör jämfört med de senaste åren 
genom att totala antalet signaler ökat för varje kris. Vilket innebär att fler åtgärder 
som vidtagits avseende bolagsstyrningen har kommunicerats över tid till följd av 
ekonomiska situationer. Detta kan förklaras av att investerarna i dagsläget ställer 
betydligt högre krav på företaget och deras rapportering än vad de gjorde för 30 år 
sedan. I bilaga 1 i denna studie framkommer det att storleken på SEB:s 
årsredovisningar i princip har ökat för varje år. Detta stödjs i sin tur av Deegans 
resonemang (2002) som menar att ett företags legitimitet kan hotas till följd av att 
förändringar som företaget genomför inte kommuniceras ut. Deegan (2002) förklarar 
detta resonemang med att säga att förväntningarna hos ett företags investerare 
förändras över tiden, det som en gång var acceptabelt behöver inte alltid vara det. 
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5.2.2	  Signalteori	  
I samtliga studerande årsredovisningar har SEB en tendens till att lyfta fram och 
betona att trots viss finansiell oro på marknaden har banken klarat sig bra. Något som 
kan förklaras av att SEB vill framhäva sin verksamhet och på så sätt förklara sig 
bättre än sina konkurrenter. Detta stöds av Campbell, Shrives och Bombach-Saager 
(2001) som säger att företag kan använda deras årsredovisningar för att belysa 
företagets styrkor gentemot konkurrenter och på så sätt förbättra företagets rykte. 
Därmed förefaller det som att tjänsteföretag förändrar kommunicering om 
bolagsstyrning och anpassar signaleringen när legitimiteten hotas. Förändring av 
signalering kan innebära att tjänsteföretag väljer att öka signaleringen eller minska 
signaleringen till investerarna, vilket är i linje med Watson et al. (2002) som säger att 
förändringar av företags kommunikation är nödvändigt vid förändrade 
marknadsförhållanden. I denna studie har förändringen av kommunikationen visats 
genom ökat antal signaler för perioden ”under krisen”. Detta kan också kopplas till 
begreppet ”window dressing”, som innebär att företag anpassar sin kommunikation 
för att stärka bilden av företaget (Oliver 1991).     
 
I bilaga 1 påvisas att de studerade årsredovisningarna har ökat i omfång. Även 
förekomsten av orden risk och kapital har ökat under i princip samtliga år som studien 
grundar sig på, vilket redovisas i figur 4.1. Dessa två resultat tillsammans med att 
antalet risk- och kapitalsignaler har ökat under varje kris kan ses vara i linje med 
Deegans resonemang (2002) om att förväntningarna hos ett företags investerare 
förändras över tiden. Därmed förefaller det som att tjänsteföretag ökar sin externa 
kommunikation via årsredovisningar i takt med att investerarnas förväntningar 
förändras över tiden. 

5.2.3	  Signalernas	  betydelse	  för	  att	  skapa	  legitimitet	  	  
Förutom de innehåll i SEB:s årsredovisningar som är lagstadgat lyfter banken fram 
och därmed informerar deras investerare om ytterligare information angående 
bankens verksamhet. Detta har visats genom att SEB återkommande rapporterat om 
deras åtgärder som vidtagits för att stärka bankens kapitalbas, effektivisera 
riskhanteringen samt förändra bankens bolagsstyrning utefter Baselregelverken som 
införts under de studerande åren (se avsnitt 4.5). Detta stöds av Marcus och Goodman 
(1991) som menar att företag kan använda deras årsredovisningar för att minska den 
informationsasymmetrin som råder mellan företaget och deras investerare. Den 
narrativa informationen som inte är lagstadgad kan därmed ses som information som 
kan tänkas efterfrågas av bankens investerare. Därmed förefaller det som att företag 
kommer att presentera efterfrågad information i sina årsredovisningar och minska 
denna informationsasymmetri som råder mellan företaget och dess investerare 
(Adams 1994; Marcus & Goodman 1991). Genom att företagets intressenter på detta 
sätt får tillgång till mer information angående företagets verksamhet kan företaget 
erhålla legitimitet (Cormier & Gordon 2001). Därmed kan denna 
informationsasymmetri som råder mellan ett företag och deras investerare ses som 
anledningen till att företag behöver kommunicera ut information angående företagets 
verksamhet till deras investerare. I denna studie har det påvisats att tjänsteföretags 
kommunikation av narrativa signaler förefaller påverkas av ekonomiska kriser på så 
sätt att totala antalet signaler ökar under krisperioder (vilket visas i tabell 5.1, 5.4, 5.7 
& 5.10). Det ökade antalet signaler beror rimligtvis på förändrad kommunikation av 
det ökade antalet åtgärder som vidtagits till följd av rådande läge på den finansiella 
marknaden. Dessa åtgärder har i sin tur medfört en förändrad bolagsstyrning. Linsley 
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och Shrives (2005) hävdar att investerare efterfrågar mer information om företags 
verksamhet så som bolagsstyrning under ekonomiska kriser. Därmed kan ökningen av 
antal signaler under ekonomiska kriser ses som ett sätt för tjänsteföretag att minska på 
informationsasymmetrin som råder mellan företag och deras investerare och på så sätt 
skapa eller bibehålla legitimitet. Minskningen av informationsasymmetrin sker till 
följd av att företag kommunicerar ut de åtgärder som vidtagits under året.  
 
Genom att sända ut signaler angående företags verksamhet kan företag erhålla 
legitimitet. Detta genom att investerare därmed får en möjlighet att se att företag 
fullföljer det kontrakt som dem har med investerarna (Cormier & Gordon 2001). 
Dock så bestäms vad som är att ses som legitimt av investerare (Deegan 2002) och 
därmed kan detta ses som något som företag inte har någon kontroll över. Resultaten 
påvisar att SEB:s kommunikation har förändrats under de kriser som studien omfattar 
genom att antalet signaler ökat under perioderna ”under krisen” samt ökat under varje 
kris. Därmed stödjer resultaten att det förefaller finnas en koppling mellan signalering 
och legitimitet då SEB har förändrat sin signalering i och med det ökade antalet 
signaler i takt med att situationen på marknaden förändrats för att erhålla legitimitet. 
Detta är i linje med Deegans resonemang (2002) om att företag måste kommunicera 
ut förändringar av företagets bolagsstyrning som sker till följd av förändrade 
marknadsförhållanden. Detta för att förändrade marknadsförhållande medför 
förändrade förväntningar hos investerarna och för att kunna erhålla legitimitet är det 
därför viktigt att förändringar av företags verksamhet kommuniceras ut (ibid). 
Därmed mynnar ovanstående resonemang ut i slutsatsen att tjänsteföretag istället för 
att försöka övertyga sina investerare om vad som är legitimt förefaller använda sig av 
signaler för att på så sätt erhålla legitimitet, vilket kan kopplas till begreppet ”window 
dressing”. ”Window dressing” innebär att till exempel företag kan tydliggöra viss 
information och tona ned annan information för att därigenom påverka bilden som 
intressenterna skapar sig av företaget (Oliver 1991) (jmf. avsnitt 5.1.1 Risk). 
  



	   	  50	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5.5 Modell för tjänsteföretags kommunikation via årsredovisningar 
 
Figur 5.5 är en modifierad version av den figur som redogör för denna studies 
teoretiska referensram, vilken visas i figur 2.1. Modifieringen har skett till följd av de 
empiriska resultat som denna studie framkommit till. Studien visar att signaleringen 
gällande risk har varit mer framträdande jämfört med signaleringen gällande kapital. 
Den totala signaleringen har varit av mer framtidsorienterad karaktär jämfört med 
historiskt orienterat slag. Detta visas i figur 5.5 genom att begreppen risk och 
framtidsorienterad är fetmarkerade.    
 
Genom kategorisering av de identifierade signalerna i årsredovisningar har vi kunnat 
fördela dessa för att på så sätt se hur tjänsteföretag utformar sina signaler för att 
erhålla legitimitet ifrån sina investerare. Analyserna av de olika kriserna har påvisat 
ett samband hur tjänsteföretag förefaller utforma sin kommunikation under perioder 
som karakteriseras av ekonomisk kris. Resultaten visar att vid ”normala” 
marknadsförhållanden förefaller antalet signaler vara lågt vilket innebär att få 
åtgärder, både gällande risk och kapital, vidtagits till följd av rådande finansiella läge 
på marknaden. Tjänsteföretags bolagsstyrning framstår därmed att fortlöpa som 
vanligt. Antal signaler förefaller öka vid marknadsförhållanden som karakteriseras av 
ekonomisk kris. Detta för att tjänsteföretag vidtar åtgärder utefter dessa ekonomiska 
kriser vilket innebär att företags bolagsstyrning förändras. För perioden ”efter krisen” 
förefaller antalet signaler minska igen vilket innebär att inga ytterligare åtgärder 
vidtas utan företag framstår att fortsätta arbeta utefter den bolagsstyrning som 
utvecklades efter de förändringar som skedde i och med den ekonomiska krisen. Dock 
kan vissa skillnader förekomma på grund av förändrade lagstiftningar som styr hur en 
årsredovisning skall utformas. Därmed kan en rimlig slutsats vara att när ekonomiska 
kriser påverkar tjänsteföretag kan dem framhäva åtgärder som vidtagits till följd av 
den ekonomiska krisen och därmed öka antalet signaler.  

Informationsasymmetri 

Kommuniceras ut 
via årsredovisningar 
	   Faktorer inom 

bolagsstyrning: 
 
à Risk 
 
à Kapital 
 

Signalens karaktär: 
Framtidsorienterad 
Historiskt orienterad 

 

Investerare	  

Legitimitetsskapande åtgärder 
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5.3	  Studiens	  bidrag	  
Företags kommunikation genom årsredovisningar är ett område som det har bedrivits 
mycket forskning inom. Detta ämne är ett område som berör flera olika 
intressegrupper, bestående av bland annat investerare, andra företag, privatpersoner 
och myndigheter. Lättillgängligheten i att både handla med till exempel aktier samt att 
få tillgång till årsredovisningarna har lett till att intresset samt användningen av 
företags årsredovisningar har ökat, detta gör denna studie än mer aktuell.  Denna 
studie har med hjälp av legitimitets- och signalteorin skapat förståelse för hur 
tjänsteföretag orienterar sin kommunikation i årsredovisningar. Då denna studies 
resultat visar att tjänsteföretag förändrar sin kommunikation under ekonomiska kriser, 
stärker det Watson et al. (2002) resonemang om att det finns en koppling mellan 
legitimitets- och signalteorin.  
 
Studiens praktiska bidrag riktar sig både till företag och dess investerare. Bidraget till 
företag består i den ökade förståelsen av kommunikation om bolagsstyrning via 
årsredovisningar kring ekonomiska kriser, vilket har betydelse när dessa företag ska 
upprätta årsredovisningar och kommunicera med investerare. Det praktiska bidraget 
till investerare består i att dem får en förståelse för hur företag tenderar att tillämpa 
och förändra kommunikationen till följd av ekonomiska kriser. Studiens resultat visar 
att antalet signaler har ökat både under ekonomiska kriser men även över tid. De 
identifierade signalerna i denna studie har tenderat att mestadels vara av 
framtidsorienterad karaktär, vilket mynnar ut till proposition 1: 
 
Proposition 1: Framtidsorienterade signaler om bolagsstyrning tenderar att 
förekomma i större utsträckning efter en ekonomisk kris jämfört med innan.  
 
Under ekonomiska kriser så ställer investerare högre krav på ett företags 
kommunikation enligt Linsley och Shrives (2005). Detta får också stöd från vår studie 
som visar att signaleringen har ökat under den period som vi definierar som ”under 
krisen”. Detta mynnar ut till proposition 2:  
 
Proposition 2: För att bibehålla legitimitet så kommer tjänsteföretag kommunicera ut 
risksignaler av framtidsorienterad karaktär under ekonomiska kriser. 

5.4	  Fortsatt	  forskning	  
Idag är den globala ekonomin ett aktuellt ämne till följd av de ekonomiska problem som 
existerar i flera större länder. Den ekonomiska debatten är ett återkommande ämne i all 
form av media och fler personer engagerar sig i frågan eftersom en stor del av 
privatpersoners sparande och placeringar påverkas av den ekonomiska konjunkturen. 
Denna studie har genomförts på en storbank i Sverige där vi har identifierat skillnader i 
kommunikationen gällande bolagsstyrning till följd av fyra utvalda ekonomiska kriser. 
Fortsatt forskning på detta ämne skulle kunna vara att utföra studier på global nivå där 
större globala banker med utländska ägare granskas. Ett annan alternativ skulle kunna 
vara att lyfta detta fenomen ännu ett snäpp och granska signaler inom branscher kring 
ekonomiska kriser för att identifiera skillnader, likheter eller direkta samband kring 
kommunikationen. En möjlighet är även att bedriva forskning kring hur åtgärder kring 
andra faktorer, förutom risk och kapital inom bolagsstyrning, kommuniceras ut via 
årsredovisningar runt ekonomiska kriser. Slutligen är vår förhoppning att denna studie 
ska fungera som inspiration och plattform för fortsatt forskning. 	    
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