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Abstract 
Risk can be described as ”probability of being affected of harm or loss” or as “probability 

that an event will occur”. The notion of risk though lacks a commonly accepted definition. 

Companies mention which risks they have in their annual and interim reports. The problem is 

that there are significant differences between the attitude companies have towards how 

extensively they want to report their risks. There may be both advantages and disadvantages 

to inform about risks. The financial report is a way for stakeholders to receive valuable 

information about the company. Through a global interest in the financial statements, the need 

for a common framework increased. From 2005, all listed companies in the EU must apply 

IFRS in their consolidated financial statements in order to make it easier for stakeholders to 

compare different options.This means among others that companies must apply the rules in 

IAS 34 and IFRS 7 regarding risks and risk management.  

 

The aim of this study is to examine how companies which are listed on NASDAQ OMX 

Stockholm inform about risks and risk management in the annual reports compared to interim 

reports. The study also aims to find out whether there is any correlation between how firms 

provide risk information and enterprise size, sector and debt leverage. The study was 

conducted on 90 annual and 90 interim reports from 2012. The sample consisted initially of 

203 companies listed on NASDAQ OMX Stockholm. The study excludes financial companies 

and companies with fiscal year. 

 

The study shows that companies inform considerably more about strategic, operational and 

financial risks in annual reports than in interim reports. It may be due to IAS 34 have low 

requirements on how much risk companies must disclose in interim reports. Even risk 

management is lower in interim reports than in annual reports. The differences can be 

explained by companies prioritizing relevance instead of reliability in interim reports. 

Moreover, it may be based on that companies consider that the benefits do not exceed the cost 

of providing the information to stakeholders. It also may be due to that, the risk disclosures in 

interim reports simply reflects the stakeholders demand for information. That could mean that 

stakeholders only use interim reports to get current information and thus are content to go 

back to the annual reports for more information about what risks the company has. 

 

The study shows a positive relationship between firm size and the number of risk information 

for 17 of 31 risks in the annual reports and for 14 of 31 risks the in interim reports. When the 

corporate industry affiliation was investigated the study showed there are differences between 

the corporate risks reporting in various industries. It varied how large these differences were. 

The study could not show that debt leverage would have impact on how companies inform 

about risks in annual and interim reports. 
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Sammanfattning 
 

Risk kan beskrivas som ”sannolikheten att drabbas av skada eller förlust” eller som 

”sannolikheten att en händelse ska inträffa”. Begreppet risk saknar emellertid en allmänt 

accepterad definition. Företagen nämner vilka risker de har i sina årsredovisningar och 

halvårsrapporter. Problemet är att det finns stora skillnader mellan vilken inställning företagen 

har till hur utförligt de ska rapportera om sina risker. Det kan finnas både fördelar och 

nackdelar med att informera om risker. Den finansiella rapporten är ett sätt för intressenterna 

att få tillgång till värdefull information om företaget för att de sedan ska kunna fatta 

välgrundade beslut.  Genom ett globalt intresse för de finansiella rapporterna har behovet av 

ett gemensamt regelverk ökat. Från och med 2005 ska alla börsnoterade företag i EU tillämpa 

IFRS i sin koncernredovisning för att det ska bli lättare för intressenterna att kunna jämföra 

olika alternativ. Det här innebär bland annat att företagen måste tillämpa de regler som finns i 

IAS 34 och IFRS 7 om risker och riskhantering. 

 

Studiens syfte är att undersöka hur företag som är börsnoterade på NASDAQ OMX 

Stockholm informerar om risker och riskhantering i årsredovisningar i jämförelse med 

halvårsrapporter. Dessutom syftar studien till att ta reda på om det finns något samband 

mellan hur företagen lämnar riskupplysningar och företagens storlek, branschtillhörighet och 

skuldsättningsgrad. Studien baseras på 90 årsredovisningar och 90 halvårsrapporter från 2012. 

Urvalet bestod från början av 203 företag listade på NASDAQ OMX Stockholm. Studien 

omfattar inte finansiella företag samt företag med brutet räkenskapsår. 

 

Studien visar att företagen informerar om betydligt fler strategiska, operativa och finansiella 

risker i årsredovisningarna än i halvårsrapporterna. Det kan bero på att IAS 34 ställer låga 

krav på hur mycket risker företagen måste upplysa om i halvårsrapporterna. Även 

riskhanteringen är lägre i halvårsrapporter än i årsredovisningar. Skillnaderna kan förklaras 

genom att företagen prioriterar relevans framför tillförlitlighet i halvårsrapporterna. Dessutom 

kan det grunda sig i att företagen anser att nyttan inte överstiger kostnaden att ge ut 

informationen till intressenterna. För övrigt kan det bero på att riskupplysningarna i 

halvårsrapporterna helt enkelt speglar intressenternas efterfrågan av information. Det skulle 

kunna betyda att intressenterna enbart använder halvårsrapporter för att få aktuell information 

och därmed nöjer sig med att gå tillbaka till årsredovisningarna för att få mer informationen 

om företagets risker. 

 

Studien visar att det finns ett positivt samband mellan företagets storlek och antalet 

riskupplysningar för 17 av 31 risker i årsredovisningarna och för 14 av 31 risker i 

halvårsrapporterna. När företagens branschtillhörighet utreddes som förklaring till varför 

företag informerar olika mycket om risker kunde undersökningen visa att det finns skillnader 

mellan företagens riskrapportering i olika branscher. Det varierade hur stora dessa skillnader 

var. Studien kunde inte visa att företagens skuldsättningsgrad skulle ha någon betydelse för 

hur företag informerar om risker i årsredovisningar och halvårsrapporter. 

 

Nyckelord: Risk, IAS 34, IFRS 7, informationsassymmetri, agentteori, signalteori, 

institutionell teori 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Alla företag möter i någon mån risker, antingen inom företaget eller från omvärlden. 

Företagens risker är en viktig angelägenhet för hela samhället eftersom att alla påverkas av 

huruvida företaget finns kvar eller inte. Både aktieägare och potentiella aktieägare vill ha 

information för att få en uppfattning om framtida vinster för att veta om det är värt att satsa 

sitt kapital hos just det företaget. Kreditgivare såsom leverantörer är intresserade av huruvida 

företaget kommer kunna betala tillbaka sina skulder. Leverantören kan använda finansiella 

rapporter vid valet av kunder för att begränsa sin egen risk. Företagets konsumenter vill veta 

om företaget även i framtiden kommer kunna erbjuda bra produkter. Riskupplysning kan även 

vara viktigt för arbetssökande att känna till eftersom att det är mer troligt att bli av med sin 

anställning om företaget har många risker (Korosec & Horvat 2005, ss. 217-219). För övrigt 

finns det ytterligare risker som är kopplade till: politik, justeringar i lagstiftningen, 

marknaden, verksamheten och risker som rör humankapitalet (Dobler 2008, s. 187).  

 

Globalisering och teknisk utveckling har lett till att intressenternas krav på den finansiella 

rapporteringen har ökat. Förr räckte det att företagen redovisade för vad som hänt den gångna 

perioden, numera vill de dessutom ha en framtidsprognos och information om eventuella 

risker och hantering av dessa (Korosec & Horvat 2005, s. 218). De finansiella rapporterna 

påverkas av att företagen arbetar mer internationellt och därför är det viktigt att transparansen 

ökar. Dessutom har komplexa företagsstrukturer, regelverk och en dynamisk ekonomi lett till 

att aktieägarna behöver tillgång till riskinformationen för att bedöma företagets 

framtidsutsikter (Dobler 2008, s. 185). Internationaliseringen inom företagsvärlden gör att det 

behövs ett gemensamt ramverk för hur företagen ska upprätta sina finansiella rapporter. 

Företagen ska använda samma principer när de upprättar sina finansiella rapporter för att 

rapporter från olika länder ska bli lättare att jämföra med varandra. Resultatet blev att alla 

börsnoterade koncernföretag ska följa standarderna som International Accounting Standards 

Board (IASB) utfärdar (Callao, Ferrer, Jarne, & Laı´nez 2009, s. 33). Utan standarder skulle 

skillnaden mellan vilken mängd företagen väljer att redovisa variera kraftigt.   

 

I Statens offentliga utredningar (SOU 2003:71) finns beskrivet hur Sverige gick med i 

Europeiska unionen (EU) år 1995 vilket förde med sig att Sverige måste anpassa sina 

redovisningsregler så att de blir kompatibla med övriga medlemsländers redovisning. Alla 

svenska företag som inte är finansiella företag ska därför följa Årsredovisningslagen (ÅRL) 

som grundades år 1995 som sedan trädde i kraft 1 januari 1996. I ÅRL finns regler för hur 

företagets årsredovisning, koncernredovisnings och delårsrapportering ska se ut (SOU 

2003:71, ss. 65 och 67).  

 

För att öka harmoniseringen mellan EU och USA försöker IASB och Financial Accounting 

Standards Board (FASB) komma överens om hur redovisningen ska genomföras och 

presenteras. Målet är att effektivisera den internationella redovisningen genom 

standardisering. Med anledningen av detta lade Europeiska gemenskapen (EG) – 

kommissionen, numera EU, år 2000 fram ett förslag om att koncernföretag som är 

hemmahörande och börsnoterade på en marknad i EU från och med 2005 ska tillämpa 

International Accounting Standards (IAS) som utfärdas av IASB. Förslaget fastslogs sedan av 

Europaparlamentet 2002. En positiv effekt som förväntades av harmoniseringen var att 

företagens kapitalkostnader skulle minska (SOU 2003:71, s. 59). Numera ska företagen även 

följa International Financial Reporting Standards (IFRS). IASB utfärdar standarder som kallas 
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för IAS och IFRS. IAS är de äldre standarderna medan IFRS är de nyare standarderna. IAS 

har inte bytts ut mot IFRS, utan båda två gäller samtidigt, de handlar bara om olika områden 

(SOU 2003:71, s. 68). Införandet av IFRS 2005 kom att påverka omkring 7 000 företag i EU 

och för många av dem blev det en stor skillnad mot hur de tidigare hade gått tillväga för att 

upprätta sina rapporter enligt de gamla reglerna (Armstrong, Barth, Jagolinzer & Riedl 2010, 

s. 33). 

 

Ekonomiska kriser och företagsskandaler leder ofta till ett ökat krav på reglering för att 

förhindra att liknande fenomen inträffar igen. Enron, WordCom, Tyco och Global Crossing är 

exempel på skandaler som slutligen ledde till Sarbanes-Oxley Act (SOX) 2002. Staten införde 

SOX för att öka säkerheten och kvaliteten på de finansiella rapporterna. Företag som är 

börsnoterade på New Yorks lista, NASDAQ och även andra börslistor ska följa de ökade 

kraven som SOX anger, till exempel är det inte längre tillåtet att samma revisor som granskar 

företaget också erbjuder rådgivning (Hart 2009, ss. 437 och 442). Ett exempel på att kraven 

ökade var att upplysningarna i IAS 30 Upplysningar i finansiella rapporter för banker och 

liknande finansiella institut ersattes helt av IFRS 7 Finansiella instrument, och 

upplysningskraven i IAS 32 Finansiella instrument: Klassificering flyttades över till IFRS 7. 

Båda förändringarna skedde under 2005 och ökade bland annat kraven för hur företagen 

skulle upplysa om sina risker. (IASB 2004, ss. 2-4).  

  

Enligt IASBs föreställningsram för utformning av finansiella rapporter (2001, p. 24) ska 

företagen upprätta sina finansiella rapporter så att intressenterna kan fatta välgrundade beslut 

utifrån informationen. Företagen ska redovisa efter fyra kvalitativa egenskaper: begriplighet, 

relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet. Relevans och tillförlitlighet är två egenskaper som 

kan uppfattas som motstridiga. Om företaget ska kunna leverera hög kvalitet krävs i regel 

mycket tid för att sammanställa den finansiella rapporten. Ifall det tar ett tag innan rapporten 

når ut till intressenterna förlorar den sin relevans, informationen är inte längre aktuell, och 

utgör därmed ett sämre beslutsunderlag för användarna (IASB 2001, p. 24 och 43). Det här är 

framförallt ett problem för delårsrapporter eftersom syftet med dem är att intressenterna ska få 

aktuell information under året. Därför är det intressant att undersöka hur företagen har valt att 

prioritera mellan dessa två egenskaper.  

1.2 Problemdiskussion 

Genom de finansiella rapporterna kan intressenterna, som annars inte skulle ha fått tillgång till 

viktig information, bli informerade om företagets resultat och finansiella ställning. 

Intressenterna får ta del av företagets resultaträkning, balansräkning, noter, 

förvaltningsberättelse och analyser. En del företag ger ut ytterligare information än den som 

är obligatorisk (Healy & Palepu 2001, s. 405). En anledning till att den finansiella rapporten 

är mycket viktig är för att det är företagen själva som står som källa för den. Det finns ingen 

annan part som har lika mycket insyn i företagets verksamhet som företaget har (Kanto & 

Schadewitz 2003, s. 721). 

 

Det finns incitament för att ha en informativ riskupplysning. Företag som utförligt beskriver 

vilka risker de har framstår som pålitliga. De visar att de är medvetna om vilka hot de står 

inför och presenterar en plan för hur de ska förbättra situationen. Riskhantering är ett sätt att 

visa att de förvisso har risker men att de klarar av att handskas med dem (IFAC 1999, s. 10). 

Aktieägarna kan utifrån riskupplysningar dra slutsatser om framtida avkastning på satsat 

kapital, vilket ger de en fördel när de ska besluta i vilket företag de vill investera sina pengar. 

De kan genom gedigen riskinformation själva kalkylera kring hur stora risker de tar om de 

väljer att köpa aktier i ett visst företag (Cabedo & Tirado 2004, s. 182). Enligt Waymire 
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(1984, s. 717) ger extra framtidsprognoser som företaget lämnar en positiv effekt på 

aktiekursen såvida informationen som lämnas är positiv, medan negativ information leder till 

att aktiekursen sjunker. 

 

En nackdel med att vara ärlig med vad företaget har för risker är att konkurrenterna får veta 

vilka svagheter företaget har. Då kan konkurrenterna använda sig av denna information för att 

stärka sig själva (Korosec & Horvat 2005, s. 220). Enligt Healy och Palepu (2001, s. 424) 

finns det stöd från tidigare forskning att företagen drar sig för att avslöja information om de 

befarar att det kommer försämra deras position på marknaden. Newman och Sansing (1993, s. 

94) beskriver hur ledningen lämnar korrekt information till aktieägarna medan de försöker 

vilseleda konkurrenterna med att ge annan information till dem. Genom att visa på hur dåligt 

det går för det egna företaget kan de avskräcka andra företag från att gå in på samma marknad 

(Newman & Sansing 1993, s. 94). För att ett företag ska ha incitament att upplysa om risker 

krävs det att det inte medför några kostnader, varken direkta eller indirekta. 

Sammanställningen och publiceringen av en finansiell rapport är en direkt kostnad. Effekter 

av publiceringen är indirekta kostnader (Dobler 2008, s. 192). 

 

Delårsrapporter har många likheter med årsredovisningar. De behandlar både kvantitativ och 

kvalitativ information och har samma struktur. Både årsredovisningar och delårsrapporter ges 

ut av företagen och läsarna är desamma oavsett rapport. Den stora skillnaden mellan 

rapporterna är att årsredovisningen har ett helårsperspektiv medan delårsrapporten har ett 

kortare tidsperspektiv. Delårsrapporter är ett viktigt verktyg för företaget att nå ut med 

information till intressenterna (Magnusson, Arppe, Eklund, Back, Vanharanta & Visa 2005, 

ss. 561-562).  

 

I IAS 34 Delårsrapportering framkommer det att det räcker att företaget informerar om de 

väsentligaste punkterna i delårsrapporten som bara är ett komplement till föregående 

årsredovisning (IAS 34, p. 6). Det är en avvägning mellan om delårsrapporterna ska hinna 

bearbetas och granskas noga innan de lämnas ut för att få en bättre kvalitet, eller om kravet på 

snabbhet istället ska prioriteras (IASB 2001, p. 43) Det är viktigt att företaget uppdaterar sin 

riskinformation för att kunna möta aktieägarnas ökade efterfrågan på information. Problemet 

är att det inte finns lika många krav både vad det gäller form och innehåll på hur en 

delårsapport ska se ut i jämförelse med en årsredovisning (IAS 34, p. 6). Det här har lett till 

att det finns betydande skillnader mellan hur mycket information företagen har valt att lämna 

ut i delårsrapporterna (Ismail & Chandler 2005, s. 4). Företagen kan med andra ord redovisa 

väldigt olika utan att de egentligen har gjort någonting fel. Vidare är det relevant att granska 

halvårsrapporter eftersom tidigare forskning har fokuserat mycket mer på årsredovisningar än 

halvårsrapporter (Ismail & Chandler 2005, s. 3; Elzahar & Hussainey 2012, s. 134). 

 

Med regelverk kan skillnaden mellan vad olika intressenter får för olika information minskas. 

Syftet är att skydda den enskilda aktieägaren genom att minska informationsgapet mellan 

olika investerare (Healy & Palepu 2001, s. 412). Forskning har visat att det trots regelverk kan 

variera kraftigt i vilken utsträckning företag informerar om risker i finansiella rapporter 

(Dobler 2008, s. 185). Även Ismail och Chandler (2005, s. 0)
1
 som genomförde en studie på 

delårsrapporter fann att mängden riskupplysningar varierade men att så gott som samtliga 

företag lämnade finansiella upplysningar i noterna. Standarder som innehåller regler som 

lämnar utrymme för egen tolkning kallas för principbaserade regler (Collins, Pasewark & 

Riley 2012, ss. 681-682). Strid och Pilebjer-Bosson (2010, s.1) ifrågasatte vems tolkning av 

                                                 
1
 Sida 0 avser förstasidan. 
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de otydliga standarderna som skulle vara giltig. Var det företaget, revisorn, nationella 

övervakningsmyndigheter eller någon annan som skulle avgöra hur standarderna skulle 

tolkas? (Strid & Pilebjer 2010, s. 1). 

 

Ökad reglering behöver inte heller alltid leda till att det blir bättre. Kritikerna mot ökad 

reglering av finansiella rapporter menar att när det kommer en ny lag kommer företagen och 

deras rådgivare alltid finna nya sätt att kringgå den. Anledningen till att det är möjligt att hitta 

kryphål beror på att standardsättarna försöker räkna upp samtliga situationer som kan uppstå. 

Eftersom det inte är möjligt att göra en komplett lista i standarderna kommer det därför alltid 

finnas möjligheter för kreativa personer att undkomma delar av regelverket (Glover 2012, s. 

371). 

 

Trots att reglerna för vad företagen ska informera om i sina rapporter har ökat, så väljer 

företagen att redovisa ännu mer än vad som krävs. Det beror på att intressenteras 

informationskrav har ökat vilket leder till att företagen måste anpassa sig efter detta. 

Problemet är återigen att företagen väljer att redovisa olika mycket (Broberg, Tagesson & 

Collin 2009, s. 351). Det kan ibland vara svårt för intressenterna att bedöma om 

informationen de får är trovärdig eftersom det finns situationer när företagen har anledning att 

frivilligt lämna ut information (Healy & Palepu 2001, s. 425). 

 

Problemet med att företagen informerar olika mycket om risker i finansiella rapporer bidrar 

till svårigheter för intressenterna att jämföra företagen med varandra. Jämförbarhet är en 

kvalitativ egenskap som måste uppfyllas för att den finansiella rapporten ska hålla hög 

kvalitet (Dobler 2008, s. 185; IASB 2001, p. 24 och 39). Därför är det viktigt att 

intressenterna får uppdaterad kunskap om vad som påverkar företagens riskrapportering i 

årsredovisningar och halvårsrapporter. Med hjälp av sådan kunskap kan intressenterna värdera 

riskinformationen i finansiella rapporter utifrån ett större sammanhang. Tidigare forskning har 

visat varierande resultat för om företagens storlek (Zadeh & Eskandari 2012, s. 14; Rajabs & 

Handley-Schachlers 2009, s. 11), branschtillhörighet (Broberg, Tagesson & Collin 2009, s. 

351; Elzahar och Hussainey 2012, s. 143) och skuldsättningsgrad (Broberg, Tagesson & 

Collin 2009, s. 351; Rajab och Handley-Schachler 2009, s. 11) har någon inverkan på 

företagens riskupplysningar. Det är därför befogat att göra en ny undersökning för att se vilka 

av variablerna som kan förklara företagens riskupplysningar.  

1.3 Forskningsfrågor 

Diskussionen under avsnitt 1.2 utmynnar i följande forskningsfrågor: 

 

1. Hur informerar företag som är noterade på NASDAQ OMX Stockholm om risker och 

riskhantering i årsredovisningar i jämförelse med halvårsrapporter?  

 

2. Finns det något samband mellan företagens storlek, branschtillhörighet, och 

skuldsättningsgrad och hur de informerar om risker i sina årsredovisningar och 

halvårsrapporter? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att visa hur företag som är noterade på NASDAQ OMX 

Stockholm informerar om risker och riskhantering i årsredovisningar i jämförelse med 

halvårsrapporter. Det andra syftet handlar om att kunna ge en förklaring till vad som påverkar 

företagens riskrapportering i årsredovisningar och halvårsrapporter. Genom att visa vilka 
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variabler som har betydelse för företagens riskupplysningar kan intressenterna få ökad 

kunskap om vad de måste ta hänsyn till när de jämför finansiella rapporter.  

1.5 Avgränsningar 

Undersökningen baseras på företagens årsredovisningar och halvårsrapporter från 2012. Jag 

kommer inte att inkludera finansiella företag i studien eftersom de har speciella regler att 

följa. Vidare kommer inte företag med brutna räkenskapsår under 2012 ingå i studien. Det 

finns ingen standard med information om hur företagen ska redovisa strategiska och operativa 

risker. IFRS 7 ger däremot information om hur de finansiella riskerna ska informeras om. De 

enda reglerna för risker som inte är finansiella risker är IAS 1 Utformning av finansiella 

rapporter p. 125 som handlar om källor till osäkerhet i uppskattningar. I IAS 1 p. 125 regleras 

hur företagen ska informera om risker som avser tillgångar och skulder. Eftersom jag har valt 

att avgränsa studien till att inte undersöka redovisade värden utan istället lagt fokus på övriga 

risker, har därför inte IAS 1 p. 125 varit relevant i studien. Vidare kommer jag inte undersöka 

i detalj hur väl företagen följer IFRS 7 eftersom studien är kvantitativ. 

1.6 Ämnets relevans 

Det är intressant att jämföra årsredovisningar med halvårsrapporter eftersom tidigare 

forskning framför allt har fokuserat på upplysningar om risker i enbart årsredovisningar 

(Ismail & Chandler 2005, s. 3). Även Elzahar och Hussainey (2012, s. 134) konstaterade att 

det redan hade gjorts många studier om risker i årsredovisningar och ville därför göra en 

undersökning för delårsrapporter. Elzahar och Hussainey (2012, s. 134) tyckte att det var 

intressant att undersöka delårsrapporter eftersom det inte finns så mycket strikta regler för vad 

de ska innehålla i jämförelse med årsredovisningar. Istället är det mycket upp till företagen 

själva hur mycket de vill redovisa (Elzahar & Hussainey 2012, s. 134). Tidigare studier om 

risker i årsredovisningar har ofta visat att det förekommer markanta skillnader mellan hur 

utförligt olika företag informerar om risker (Dobler 2008, s. 185). Ismail och Chandler (2005, 

s. 0)
2
 kunde konstatera samma resultat när de undersökte delårsrapporter. Därför är det 

relevant att göra en ny jämförelse mellan riskinformation i årsredovisningar och 

halvårsrapporter för år 2012. Det är intressant att undersöka om det finns ett samband mellan 

storlek, bransch och skuldsättningsgrad och riskupplysningar eftersom tidigare forskning har 

visat på olika resultat för variablerna. 

1.7 Disposition av uppsatsen 

Den fortsatta framställningen disponeras på följande sätt. I kapitel två beskrivs vilka metoder 

som har använts för att genomföra studien. Kapitel tre ger information om vad det finns för 

olika teorier om varför företag informerar olika mycket om risker i sina finansiella rapporter. I 

kapitel fyra presenteras resultatet av undersökningen. I kapitel fem görs en analys av vad som 

ligger bakom att företagen informerar olika mycket om risker i årsredovisningar och 

halvårsrapporter. I kapitel sex redogörs för de slutsatser som studien har givit upphov till. I 

kapitel sju avslutas uppsatsen med en diskussion där jag framför min syn om riskupplysningar 

i finansiella rapporter och lämnar förslag till vidare forskning.  

                                                 
2
 Sida 0 avser förstasidan. 
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2 Metod 

2.1 Forskningsansats 

Det finns tre olika sätt att angripa ett forskningsproblem, antingen genom en induktiv, 

deduktiv eller abduktiv ansats (Patel & Davidson 2011, s. 23). Induktiv ansats betyder att 

forskaren utifrån empirin grundar en ny teori. Datainsamlingen ska ske förutsättningslöst. Den 

induktiva ansatsen har fått en del kritik för att det inte går att aktivt göra ett slumpmässigt 

urval eftersom det är forskaren själv som styr datainsamlingen (Wallén 1996, s. 47). Deduktiv 

ansats innebär att forskaren utifrån teorin formulerar hypoteser som denne sedan testar i en 

empirisk undersökning. Resultatet av undersökningen bidrar till att utveckla ny kunskap om 

ämnet (Holme & Solvang 1997, s. 51). Abduktiv ansats utgör en kombination av induktiv och 

deduktiv ansats och undviker de nackdelar som det kan innebära att strikt följa antingen 

induktiv eller deduktiv ansats. En risk med den abduktiva ansatsen är att forskaren förväntas 

inleda forskningen med förutfattade meningar om vad den ska leda till och därmed formulerar 

hypoteser som utesluter att det skulle kunna finna alternativa förklaringar (Patel & Davidson 

2011, ss. 23-24). 

 

Denna studie kommer anta en deduktiv forskningsansats. Jag har valt den deduktiva ansatsen 

eftersom det redan finns tidigare forskning om vad som påverkar företagens vilja att lämna 

riskupplysningar i finansiella rapporter. Då tidigare forskning har lett till olika resultat för hur 

stor betydelse företagens storlek, branschtillhörighet och skuldsättningsgrad har för 

riskrapportering, har det därför varit relevant att göra en ny undersökning. 

2.2 Undersökningsansats 

Det finns två olika forskningsstrategier att välja mellan, kvalitativ och kvantitativ metod 

(Allwood & Erikson 1999, s. 448). De båda metoderna har samma syfte, nämligen att ge en 

ökad förståelse för samhället, institutioner, grupper och enskilda människor. Även om de har 

samma syfte finns det markanta skillnader mellan dem (Holme & Solvang 1997, s. 76). 

Kvantitativa undersökningar har en exakthet medan kvalitativa undersökningar inte alls mäter 

lika precist som kvantitativa studier (Starrin & Svensson 1994, s. 19). Den kvalitativa 

metoden eftersträvar ökad förståelsen genom att studera fenomenet på nära håll medan 

kvantitativ metod genomförs på ett desto mer strukturerat sätt och med ett större avstånd till 

det som undersöks (Holme & Solvang 1997, s. 14). Kvalitativ metod söker efter det som är 

unikt medan kvantitativ metod syftar till att ta reda på vad som är representativt för hela 

populationen. Till skillnad från kvalitativ metod som fokuserar mer på att ge förståelse vill 

kvantitativ metod ge en förklaring (Holme & Solvang 1997, s. 78).  

 

Den kvantitativa metoden är lämplig när undersökningen syftar till att ta reda på hur ofta olika 

kategorier förekommer i det undersöka datamaterialet (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 

Wängnerud 2012, s. 197). Den kvantitativa metoden fungerar bra för att kunna generalisera 

resultatet på populationen då den antar en mer övergripande undersökningsansats. En svaghet 

med den kvantitativa metoden är att det inte är förenligt med att granska ett fenomen på 

djupet (Eliasson 2013, s. 30). Kvantitativ metod har kritiserats för att endast utgöra ett 

mekaniskt räknande, men Esaiasson et al (2012, s. 198) hävdar tvärtom att det mekaniska 

räknandet är en av metodens främsta fördelar.  

 

Jag har valt att göra en kvantitativ studie baserad på 180 dokument eftersom det enligt min 

uppfattning var den bästa metoden att besvara forskningsfrågorna. Jag anser att studien är 

kvantitativ eftersom den summerar risker i 90 företags årsredovisningar och halvårsrapporter 
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och således inte går in på djupet. Enligt Esaiasson et al (2012, s. 197) definieras kvantitativ 

metod som en undersökning som ”baseras på likvärdiga och därmed jämförbara uppgifter 

om så pass många analysenheter att dessa uppgifter kan uttryckas och analyseras med 

siffror”. Ett mindre antal finansiella rapporter hade visserligen kunnat ge mer djup och ökad 

förståelse för de aktuella företagen. En kvantitativ studie kan förklara hur övriga företag som 

inte ingick i studien kan tänkas lämna riskupplysningar. En dokumentstudie var det självklara 

valet för denna studie eftersom svaret på forskningsfrågorna fanns att hämta i 

årsredovisningar och halvårsrapporter. Det hade inte varit möjligt att göra intervjuer hos 90 

företag inom ramen för ett examensarbete i företagsekonomi.  

2.3 Urval 

Studien syftar till att jämföra risker i årsredovisningar och halvårsrapporter. Med 

halvårsrapporter avses exempelvis perioden januari till och med juni, det vill säga ett halvår. 

Företagen kan ge ut en ny delårsrapport varje kvartal: Q1, Q2, Q3 och Q4. Jag har jämfört 

årsredovisningar med den andra delårsrapporten, Q2, som bygger på det senaste halvåret men 

med fokus på vad som hänt de senaste tre månaderna. År 2012 har valts eftersom jag ville 

göra en studie med så aktuell information som möjligt. Eftersom långt ifrån alla företag hade 

hunnit sammanställa och publicera sina årsredovisningar från år 2013 vid studiens start, valde 

jag därför att granska finansiella rapporter från 2012. 

 

Jag ville bland annat undersöka hur stor betydelse företagens storlek har för 

riskupplysningarna. Därför valde jag att inkludera 30 Large Cap, 30 Mid Cap och 30 Small 

Cap företag, för att lättare kunna dra slutsatser utifrån resultatet. Företagen som är 

börsnoterade på NASDAQ OMX Stockholm delas in företagsstorlek efter företagens 

börsvärde. För att räknas som ett Large Cap företag krävs det att företagets börsvärde ligger 

på minst 1 miljard euro. Kraven för ett Mid Cap företag är mellan 150 miljoner och 1 miljard 

euro. Small Cap företag har ett börsvärde som understiger 150 miljoner euro.  

 

På NASDAQ OMX hemsida är företagen indelade i olika branscher och det är dessa 

grupperingar som jag har använt i den här studien. Urvalet av antal företag från de olika 

branscherna skedde slumpmässigt genom att jag lottade vilka företag som skulle ingå i 

studien. Jag började med att gå in på Nasdaq OMXs hemsida och tog fram en lista på 

börsnoterade företag i Sverige. Jag skrev ner alla företag utom de som är verksamma i 

finansbranschen i ett block och gav sedan ett nummer till varje företag. Företag som hade 

både A- och B- aktier togs förstås bara med som ett enda företag med ett nummer. Det fanns 

ett fåtal företag som inte tillhörde någon specifik bransch som jag valde att utesluta från 

studien eftersom jag ville se hur företag inom olika branscher lämnar upplysningar om risker 

och riskhantering. Antalet företag uppgick efter första urvalet till 203 fördelade på 45 Large 

Cap, 55 Mid Cap och 103 Small Cap. Jag har med andra ord använt mig av ett stratifierat 

urval för att säkerställa en jämn fördelning mellan Large Cap, Mid Cap och Small Cap. 

Däremot har ingen sådan hänsyn tagits för att få en balans mellan hur många företag från 

varje bransch som har valts eller huruvida företagen har låg eller hög skuldsättningsgrad. För 

branschtillhörighet och skuldsättningsgrad har istället använts ett obundet slupmässigt urval.  

 

Vidare hade jag ett antal kriterier när jag skulle ta fram urvalet och företag som inte nådde 

upp till dessa utgjorde studiens bortfall och återfinns i bilaga två. Kriterierna var: ej 

finansieringsföretag, inga brutna räkenskapsår, tillgängliga finansiella rapporter och att 

företagen tillämpar IFRS. 
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För att underlätta det fortsatta arbetet gjorde jag redan från början tre listor beroende på 

företagets storlek. Därefter skrev jag nummerlappar till varje lista och fördelade dessa på tre 

lådor utifrån vilken storleksgrupp företaget tillhörde. Varje gång jag skulle arbeta med ett nytt 

företags finansiella rapporter drog jag ett nummer från en av lådorna och fick på så vis ett 

slumpmässigt urval. Om till exempel ett företag från Large Cap inte uppfyllde kraven för att 

ingå i studien, drog jag istället ett nytt nummer från Large Cap lådan. Det här var ett sätt att 

spara tid eftersom det skulle ha tagit längre tid att undersöka om samtliga företag var 

kvalificerade att medverka i studien, när ändå bara 90 företag av 203 möjliga skulle 

behandlas. Eftersom jag inte visste hur lång tid datainsamlingen skulle ta beslöt jag att 

granska var tredje Large Cap, Mid Cap och Small Cap, för att trots allt få en jämn fördelning 

mellan de tre grupperna.  

2.4 Datainsamling 

Jag har framförallt använt vetenskapliga artiklar som underlag för min studie om risker i 

årsredovisningar och halvårsrapporter. De vetenskapliga artiklar som jag har refererat till har 

jag dels hittat genom att söka i Summon efter begrepp som: Disclosure*, annual report*, 

interim* report*, risk*, IFRS, transparency, information asymmetry, agency theory, signal 

theory, institutional theory med mera. Dessutom har jag hittat en del artiklar genom att titta i 

referenslistorna i de vetenskapliga artiklar som jag redan läst. Med tanke på att jag har strävat 

efter att hitta ursprungskällan för uttalanden, har detta varit en naturlig del genom hela 

processen. Utöver vetenskapliga artiklar har IASB:s standarder och ÅRL varit en 

nödvändighet att studera eftersom de anger vilka krav som krävs för årsredovisningar och 

delårsrapporter. För insamlingen av datamaterialet har jag granskat svenska koncernföretags 

årsredovisningar och halvårsrapporter för 2012. 

2.5 Studiens genomförande 

Redan innan uppsatskursen startade började jag läsa in mig på området för att se vad som 

tidigare hade forskats om och var någonstans det fanns utrymme för fortsatt utredning. När 

jag fann nya uppsatser som på något vis handlade om risker i årsredovisningar och 

delårsrapporter förde jag in information om studien i ett Word-dokument som jag sparade och 

succesivt fyllde på mer fler studier. Det här gjorde jag för att effektivt kartlägga vad andra 

redan behandlat och vilka slutsatser de kommit fram till. Vilken problemformulering och 

vilka frågeställningar som skulle bli centrum för den här uppsatsen var inte bestämt på 

förhand. Det var tvärtom någonting som växte fram allt eftersom jag tog reda på vad som 

redan skrivits om.  

  

För att höja kvaliteten på min undersökning av de finansiella rapporterna valde jag att göra en 

pilotstudie innan jag fortsatte med den riktiga studien. Genom att först bearbeta ett fåtal 

företags rapporter kunde jag senare göra en desto mer konsekvent bedömning av materialet 

när väl den egentligen undersökningen påbörjades. Detta gav underlag för att sedan kunna 

göra en mall i Excel där den riktiga datainsamlingen senare ägde rum. Jag använde Excel i 

både min pilotstudie och i den riktiga studien för att enkelt kunna skriva in datamaterialet. För 

att effektivisera datainsamlingen från de finansiella rapporterna gjorde jag efter några 

genomgångar av rapporter färdiga mallar, en för årsredovisningar och en för halvårsrapporter. 

Dessutom hade jag tre olika Excel-dokument som utgick från vilken storlek företagen hade 

för att få kontroll över materialet. I de färdiga mallarna fanns det särskilda rutor där jag skulle 

fylla i företagets namn, storlek, branschtillhörighet och skuldsättningsgrad. Jag 

säkerhetskopierade dokumenten efter varje arbetspass för att inte riskera att behöva börja om 

på nytt. 
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För att hitta riskerna i de finansiella rapporterna använde jag sökfunktionen i Pdf- dokumentet 

för att möjliggöra att hinna gå igenom 90 årsredovisningar och 90 halvårsrapporter inom 

utsatt tid. Om företaget exempelvis enbart har nämnt att de har finansiella risker har jag valt 

att utelämna informationen eftersom de inte lyfter fram vilken av de finansiella riskerna som 

avses. Utelämnandet beror också på att det skulle skapa problem i mitt kodningschema i Excel 

eftersom min studie går ut på att hitta vilka strategiska, operativa och finansiella risker som 

finns i rapporterna. En definition av de strategiska, operativa och finansiella riskerna finns 

under punkt 3.2 och min egen kategorisering av dessa återfinns i bilaga tre. Förklaringen till 

att jag har gjort en egen kategorisering är för att det inte finns någon sådan kategorisering att 

tillgå. Jag har utgått ifrån punkt 3.2 när jag har delat in riskerna i de tre olika grupperna. En 

kategorisering var avgörande för att kunna göra en konsekvent datainsamling. 

 

Även om samma risk har nämnts vid flera tillfällen och med samma riskhantering så har jag 

ändå räknat det som två tillfällen. Det kan till exempel handla om att risken vid ett tillfälle 

nämns i förvaltningsberättelsen men att den sedan återfinns i årsredovisningens noter. För att 

lyfta fram en fördel med det här så visar detta hur stort utrymme riskerna får i rapporterna. En 

risk som visas vid flera tillfällen kommer sannolikt läsaren ha lättare att upptäcka än en som 

bara nämns vid ett tillfälle. 

 

När datainsamlingen var genomförd, valde jag att koda om kategorierna för att få färre olika 

slags risker. Anledningen var att det på grund av utrymmesskäl exempelvis inte var möjligt att 

ha staplar för 30 olika operativa risker i samma diagramm. Dessutom ger den nya 

kategoriseringen en bättre överblick än den ursprungliga. Digrammen för branschtillhörighet 

och skuldsättningsgrad kunde av praktiska skäl inte innehålla detaljerad information om vilka 

risker företagen har redovisat, varför denna information finns med i bilaga fyra till sju. 

Orsaken var även här brist på utrymme i diagrammen. I bilaga fyra till fem visas risker 

baserade på medelvärdet för en årsredovisning och en halvårsrapport, kategoriserade i olika 

branscher. Bilaga sex och sju visar medelvärdet risker i en årsredovisning och i en 

halvårsrapport för företag beroende på vilken skuldsättningsgrad de har.   

 

Diagram 4.2.1 till och med 4.2.6 visar skillnaderna mellan företagens riskrapportering och 

mängden riskhanetring i årsredovisningar i jämförelse med halvårsrapporter. Här används det 

totala antalet risker som har samlas in från 90 årsredovisningar och 90 halvårsrapporter. Med 

tanke på att det ingår lika många företag i varje storlekskategori har det därför inte varit 

befogat att beräkna medelvärdet för hur många risker företagen i Large Cap, Mid Cap eller 

Small Cap informerar om. Diagram 4.3.1 till och med 4.3.6 visar istället det totala antalet 

risker som företagen från varje storlekskategori har informerat om. I diagram 4.4.1 och 4.4.2 

som visar hur företag i olika branscher informerar om risker har däremot medelvärdet varit 

avgörande för att korrekt kunna visa vilka skillnader som finns mellan företag i de olika 

branscherna. Medelvärdet har även beräknats för att visa hur företag med olika 

skuldsättningsgrad informerar om risker, vilket presenteras i diagram 4.5.1 och 4.5.2. Det 

beror på att urvalet för branschtillhörighet och skuldsättningsgrad har gjorts slumpmässigt, 

vilket innebär att det inte ingår lika många företag i varje bransch i den här studien. 

Detsamma gäller för skuldsättningsgraden där varje kategori inte innehåller lika många 

företag. Det är vanligare att företagen har en skuldsättningsgrad mellan 0-0,5 än 3 >. 
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2.6 Trovärdighet 

2.6.1 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om hur trovärdigt ett mått är, det vill säga hur hög tillförlitligheten är i en 

studie. En del av reliabiliteten är stabilitet som handlar om att resultatet från en studie, vars 

studie senare replikeras, ska kunna ge samma resultat som första gången studien 

genomfördes. Problemet är att det kan finnas befogade anledningar till att resultatet kan skilja 

sig åt mellan olika tidpunkter. Samhället behöver till exempel inte se likadant ut vid de båda 

tillfällena (Bryman & Bell 2011, s. 170-171). Eliasson (2013, s. 15) menar att nivån av 

reliabilitet avgörs i vilken mån en replikering av studien förväntas ge samma resultat. Det är 

också av stor betydelse att insamlingen av empirin sker konsekvent och noggrant (Eliasson 

2013, s. 15). Replikerbarheten för studien är god då jag detaljerat har informerat om hur 

undersökningen har gått till. Studien är möjlig att replikera på andra företag som tillämpar 

IFRS i sin koncernredovisning. Det som möjligen kan ha en negativ inverkan på 

replikerbarheten är just att samhället hela tiden förändras.   

 

Intern reliabilitet handlar om i vilken grad en respondents svar på varje fråga överensstämmer 

med den summa som räknas ut genom att aggregera svaren. I första anblicken kan det verka 

som att det finns ett samband mellan två variabler. En närmare granskning kan dock visa att 

det inte finns något större samband för de enskilda svaren (Bryman & Bell 2011, s. 171). 

Problematiken är något som jag har tagit ställning till vid sammanställningen av resultat och 

analys. Ytterligheter i svaren kan ha stor påverkan på totalresultaten. Därför är det viktigt att 

ta reda på vilka risker som ingår i de strategiska, operativa och finansiella riskerna. Det ger 

nämligen svar på hur resultaten för de tre riskkategorierna har uppkommit. Jag har genomfört 

studien på egen hand och har således uteslutit risken att olika forskare har gjort olika 

bedömningar vid insamlingen av datamaterialet. 

 

Jag har stärkt reliabiliteten genom att samla in material från årsredovisningar och 

halvårsrapporter från företagens hemsidor för att säkerställa att ingen annan än företagen 

själva har gjort revideringar i dem. Jag har använt ett nytt blad i Excel varje gång jag har 

börjat samla in information från en ny finansiell rapport. Det har jag gjort för att kunna gå 

tillbaka i efterhand och se varifrån siffrorna kommer. Alternativet hade varit att summera 

antalet risker i samma blad, men det hade skapat väsentliga problem om något gått fel 

eftersom det inte hade varit möjligt att göra om hela undersökningen. För övrigt uppnås 

reliabilitet genom att de finansiella rapporterna är offentliga dokument som ingalunda 

forskaren kan påverka innehållet i. 

2.6.2 Validitet 

Validitet handlar om huruvida forskaren mäter det som denne påstår att denne mäter i sin 

empiriska undersökning (Esaiasson et al 2012, s. 57). För att kunna uppnå god validitet måste 

det finnas en hög reliabilitet. Det är alltså viktigt att forskaren kontinuerligt kontrollerar om 

materialet som har samlats in är sant eftersom det är en förutsättning för att uppnå giltighet i 

undersökningen (Eliasson 2013, s. 16). Eftersom studiens syfte är att jämföra hur 

riskrapporteringen ser ut i årsredovisningar med halvårsrapporter är det således relevant att 

mäta antalet risker och riskutrymme i dessa dokument. Resultatet från denna studie går delvis 

att tillämpa på andra företag som följer IFRS, men hänsyn måste givetvis tas till lokala 

redovisningsregler och praxis. 



 

- 11 - 

2.7 Källkritik 

Syftet med källkritik är att få information om källans trovärdighet (Befring 1994, s. 175; 

Esaiasson et al 2012, s. 278). Litteraturen i denna studie består framförallt av vetenskapliga 

artiklar, men även av böcker, och olika uttalanden. Jag har prioriterat att använda 

ursprungskällan framför att referera till nya vetenskapliga artiklar. Företagens 

riskupplysningar i årsredovisningar är ett väldokumenterat område vilket förklarar varför jag 

har haft anledning att i vissa fall utgå från vetenskapliga artiklar som är 30-40 år gamla. Det 

har som sagt skrivits mycket om vad som påverkar företagens vilja att lämna information om 

risk i årsredovisningarna, men desto mindre i delårsrapporterna. Det är därför som uppsatsens 

teoriavsnitt mestadels handlar om årsredovisningar. Ett stort antal referenser till samma 

påstående ökar trovärdigheten (Esaiasson et al 2012, s. 288). Genom att söka efter flera 

referenser till samma uttalanden har jag stärkt tillförlitligheten i denna studie. 

 

För att genomföra studien har det varit relevant att ta reda på ett antal standarder utfärdade av 

IASB. IFRS 7 Finansiella instrument och IAS 34 Delårsrapporter samt IASBs 

föreställningsram för utformning av finansiella rapporter har varit befogade att ha med för att 

skapa förståelse till vilken betydelse EUs lagstiftning har haft för riskupplysningar. Eftersom 

de finansiella rapporterna har hämtats från företagens respektive hemsidor minimerar det 

risken att någon obehörig har gjort en justering i dem. Årsredovisningarna har granskats av 

revisorer medan bara en del av halvårsrapporterna har blivit föremål för revision. De enda 

referenserna som har hämtats från webbplatser är från NASDAQ OMX hemsida. 

Informationen behandlar inte mer än en objektiv presentation av NASDAQ.  

 

2.8 Metodreflektion 

Eftersom företagen väljer att presentera sina risker i olika kategorier har det bidragit till 

svårigheter när jag skulle kategorisera in riskerna i finansiella, operativa och strategiska 

risker. En del företag väljer till exempel att lägga risken för ökade råvarupriser som en 

operativ risk medan andra betraktar det som en finansiell risk. Miljörisk har hos vissa företag 

behandlats som en strategisk risk medan andra har behandlat det som en operativ risk. För att 

kunna genomföra en konsekvent analys av företagens finansiella rapporter har jag därför gjort 

en egen mall där jag har kategoriserat de olika riskerna som strategiska, operativa eller 

finansiella. Mallen återfinns i bilaga tre. 

 

En begränsning i denna studie är att jag bara har angivit vilka risker som nämns och om de 

har någon form av riskhantering. Jag har inte bedömt kvaliteten på företagets riskhantering 

vilken naturligtvis har varierat. Vissa företag har haft stora ansatser för att hantera en risk och 

noggrant förklarat hur de ska gå tillväga medan andra har nöjt sig med att kort nämna att de 

hanterar den med hjälp av företagets policy för riskhantering. Även Elzahar och Hussainey 

(2012, s. 143) nämner att deras studie hade en del begränsningar med metoden de använt, till 

exempel har de bara räknat antal meningar med risker och inte värderat hur allvarlig risken 

varit och hur användbar information varit för intressenterna. 

2.9 Etisk reflektion 

Etiken beskrivs som moralens teori (Holme & Solvang 1997, s. 331). Jag har valt att ta 

hänsyn till företagen genom att inte nämna några företagsnamn i den löpande texten. Vilka 

företag som har granskats i denna studie finns däremot angivet i bilaga ett för att bibehålla 

tillförlitligheten. 
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3 Teoretisk referensram 

3.1 Definition av risk 

Risk är ett brett begrepp som både används inom vetenskapen och i människors vardagliga 

liv. Trots detta verkar det inte finnas en enhetlig definition av riskbegreppet som är 

genomgående accepterat. Genom att slå upp ordet risk i ordböcker förklaras det som 

”sannolikheten att drabbas av skada eller förlust”. Men inom den vetenskapliga världen är 

risk neutralt laddat och förklaras istället som ”sannolikheten att en händelse ska inträffa” 

(Fromm 2005, s. 4). Johnsén och Öberg (2008, s. 11) har en liknande beskrivning av att risk 

består dels av sannolikheten och dels av hur stor skadan skulle bli om risken inträffade. 

Fromm (2005, s. 5) menar att risker inte enbart behöver signalera någonting negativt eftersom 

risker kan utmynna i negativa såväl som i positiva utfall. Om en investerare väljer att ta en 

högre risk skulle detta kunna leda till en högre avkastning. Vanligtvis måste en investerare 

acceptera en högre risk för att ha möjlighet att få ta del av en högre avkastning (Fromm 2005, 

s. 5). 

 

Enligt Pousette (2001, s. 21) kan risk delas in i tre undergrupper för att visa på de olika 

perspektiv risker kan ha: risk som slump, risk som osäkerhet och risk som en möjlighet 

(Pousette 2001, s. 21). Enligt Hampton (2011, s. 1) kan risk delas in tre andra situationer; 

möjlighet att drabbas av förlust eller skada, potential för negativ påverkan och sannolikhet att 

en oönskad händelse ska inträffa. Hampton (2011, s. 1) menar också att företagsrisker 

antingen kan bero på förändringar gällande framtida prognoser eller vara en redan känd risk 

men där utfallet blev bättre eller sämre än väntat. För övrigt kan risker delas in i tre olika 

nivåer beroende på hur allvarliga konsekvenser risken skulle få om den blev verklighet. Den 

högsta nivån av skada definieras som en katastrofal förlust som skulle vara så allvarlig att 

konsekvenserna skulle leda till en konkurs. Den näst högsta nivån beskrivs som en situation 

där skadan påtagligt försvårar företagets förmåga att fortsätta sin verksamhet. Den sista nivån 

definieras genom att endast mindre förluster som enbart försvårar en begränsad del av 

företaget eller försvårar över en begränsad tid (Hampton 2011, ss. 1-2). 

 

Enligt Pousette (2001, s. 19) skulle det vara lönlöst att försöka förutspå riskerna genom att 

utgå ifrån historien. Risker är svåra att förutspå och företagen måste därför ha beredskap för 

att hantera dem när dem väl uppstår (Pousette 2001, s. 19). Dessutom finns det svårigheter 

med att bedöma risker eftersom vad som upplevs som en risk för en person kanske inte alls 

upplevs som en risk för en annan person. Risker upplevs med andra ord väldigt subjektivt 

beroende på individens preferenser. Vanliga människor styrs av sina känslor när de bedömer 

risker medan experter förväntas kunna göra objektiva bedömningar med hög validitet (Fromm 

2005, ss. 4-5). Hampton (2011, s. 3) menar att den vedertagna definitionen för riskhanteringen 

beskrivs som en process att identifiera de huvudsakliga riskerna för att sedan bedöma 

skadenivån. Därefter ska en åtgärsplan planeras och genomföras. Det är viktigt att det finns 

huvudansvariga personer som ska se till att riskhanteringen fungerar (Hampton 2011, s. 3). 

3.2 Kategorisering av risker 

Risk kan delas in i strategiska, operativa och finansiella risker. Olika grupper av intressenter 

har varierande intresse av dessa tre sorters risker. Investerare är mest intresserade av 

strategiska och finansiella risker för att kunna fatta beslut medan operativa risker är av 

intresse för aktieägarna lika mycket som för övriga intressenter (Meek, Roberts & Gray 1995, 

s. 557; Cotter, Lokman & Najah 2011, s. 82).  
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Strategiska risker beror på förändringar utanför företagets kontroll. Med anledning av att 

utvecklingen går snabbt och att det råder stor ovisshet inom makroekonomin, utsätts företagen 

för omvärldsrisker som skulle kunna ha en negativ påverkan på företagens resultat. Därför bör 

företagen ge information om vilka strategiska risker de utsätts för och gärna även lämna ut en 

känslighetsanalys som visar hur mycket företaget skulle påverkas om riskerna inträffade 

(Cabedo & Tirada 2004, s. 187).  

 

Operativa risker uppkommer direkt i företagets verksamhet, och genom att hantera riskerna 

kan företaget skapa konkurrensfördelar gentemot andra företag. Företagens behov av 

nyckelpersoner i personalen är ett exempel på en viktig faktor för att upprätthålla 

konkurrensfördelar, något som också kan betraktas som en risk. För att ett företag ska prestera 

bra i sin kärnverksamhet måste de arbeta effektivt och ta till vara på resurserna på bästa sätt 

för att lyckas bättre än sina konkurrenter (Cabedo & Tirada 2004, s. 186).  

 

Finansiella risker har till skillnad från operativa och strategiska risker en omedelbar negativ 

påverkan på företagens kassaflöde ifall de skulle inträffa. Exempel på finansiella risker är: 

valutarisker, ränterisker och kreditrisker (Cabedo & Tirada 2004, s. 188). 

3.3 Intressenterna 

Det har funnits olika åsikter om intressenterna av finansiell information ska delas in en 

primär- och sekundärgrupp. Det skulle innebära att primärgruppens informationsbehov skulle 

få styra vilken information som presenteras av företaget i den finansiella rapporten. IASB 

fastslog att det var riktigt att göra en sådan uppdelning och beslöt att primärgruppen skulle 

bestå av existerande och potentiella aktieägare, långivare och andra kreditgivare. Det fanns 

flera skäl till att prioritera att primärgruppens informationsbehov skulle gå före de övrigas. 

Primärgruppen är i störst behov av information och därför bör informationen utformas utifrån 

deras efterfrågan. För övrigt har FASB ett krav om att aktörerna på kapitalmarknaden ska 

prioriteras, vilket innebär att potentiella- och nuvarande aktieägare likväl som potentiella- och 

nuvarande kreditgivare ska ingå i primärgruppen (IASBs föreställningsram 2010, s. 46-47). 

 

Ett problem är att intressenterna inte kan veta om företagsledningen har fått tillgång till all 

information som behövs för att göra en korrekt riskbedömning. En begränsad riskrapportering 

kan bero på att företaget döljer viss information men det kan också bero på bristande 

kommunikation (Jung & Kwon 1998, ss. 146-147). Jung och Kwon (1998, ss. 146-147) 

nämner att en ledare som inte har blivit informerad om vissa av riskerna heller inte vet om att 

denne har missat information. Potentiella aktieägare drar fördel av de befintliga aktieägarna 

eftersom de indirekt betalar för att få finansiell information om företaget som sedan når ut till 

allmänheten så att alla kan ta del av den (Healy & Palepu 2001, ss. 411-412). 

 
Enligt Bird och Yeung (2011, s. 310) intar aktieägarna ett negativt förhållningssätt när 

samhällsekonomin går dåligt och ett positivt när ekonomin går bra. Deras undersökning visar 

att aktieägarnas uppfattning om företaget påverkas väldigt mycket om företaget avslöjar 

dåliga nyheter under dåliga tider. Positiv information medan det fortfarande finns hög 

osäkerhet i ekonomin eller på marknaden påverkar varken aktieägarna i att få en bättre eller 

sämre bild av företaget.  Tvärtom får inte negativ information så stor effekt under goda tider 

medan bra information påverkar aktieägare i en positiv riktning (Bird & Yeung 2011, s. 310). 
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3.4 Informationsassymmetri 

Genom att förbättra rutinerna för riskhantering kommer företagsledningen få tillgång till mer 

information än tidigare. Konsekvensen är att företaget kanske kommer välja att inte berätta 

om allt för intressenterna (Dobler 2008, s. 187). Aktörer som står utanför företaget får 

huvudsakligen bara veta det som företaget väljer att avslöja. Det här skapar i sin tur en 

informationsassymmetri, vilket innebär att alla inte får samma information (Watts & 

Zimmerman 1986, se Ismail och Chandler 2005, s. 3; Dobler 2008, s. 187). En lösning är att 

lämna ut all informationen som samlats in hos företaget i de finansiella rapporterna. Syftet 

med riskrapportering är att intressenterna ska få tillräckligt med insikt i företaget för att kunna 

få en uppfattning om företagets framtida resultat (Dobler 2008, s. 187).  

 

Informationsassymmetri handlar om att olika parter får tillgång till olika mycket information 

och med varierande relevans. Genom att informationen når ut till vissa men inte till andra kan 

det komma att få negativa effekter för både de som erhållit informationen och för de som inte 

fått tillgång till den. Det är givetvis en nackdel för den som inte får tillräckligt med 

information när denne ska fatta beslut grundade på otillräcklig information och dessutom står 

i ett sämre förhandlingsläge vid ingåendet av ett kontrakt. Det varierar om informationen hålls 

kvar avsiktligt inom företaget eller om företaget bara inte tycker att det finns någon anledning 

för intressenterna att känna till informationen, eller om den bara hålls kvar på grund av 

gammal vana (Clarkson, Jacobsen & Batcheller 2007, ss. 827-829). En orsak till 

informationsassymmetri är att företagen tenderar att redovisa mer information om efterfrågan 

på information ökar. Olika företag möter olika krav på efterfrågan vilket leder till att 

företagen redovisar olika utförligt (Kanto & Schadewitz 2003, s. 722).  

3.5 Lagstiftningens betydelse  

Även om de tvingande kraven för vad och hur mycket företagen ska redovisa i finansiella 

rapporter ständigt ökar, så väljer företagen att fortsätta redovisa mer frivillig information. 

Företaget kan lämna frivillig information via flera kanaler, ett sätt är att göra det i de 

finansiella rapporterna (Watson, Shrives & Marston 2002, ss. 289-290). En fördel med att 

rapportera om risker och riskhantering i de finansiella rapporterna är att det kräver att 

företaget har ett effektivt system för att identifiera och hantera risker, vilket är positivt för 

företaget för att de på så vis blir medvetna om riskerna (Rajab & Handley-Schachler 2009, s. 

5). 

 

För mycket reglering kan både leda till att företagen börjar informera mer men också att de 

blir desto mer restriktiva med sina avslöjanden. Ökade krav kan bidra till att företagen blir 

motiverade att rapportera mer än vad som behövs, men det kan också leda till att företagen 

sätter standarden precis där reglerarna har satt den. De kommer i så fall inte redovisa någon 

frivillig information. Reglerarna måste därför göra en avvägning angående var de bör sätta 

gränsen för att företagen ska redovisa så mycket som möjligt i de finansiella rapporterna. 

Utifrån företagets perspektiv finns det en trade-off mellan fördelarna med mer öppenhet 

gentemot intressenterna och kostnaderna som dessa avslöjanden skulle kunna föra med sig 

(Broberg, Tagesson & Collin 2009, s. 353). En konsekvens av att företag är listade på olika 

länders börser är att de måste följa alla dessa länders regelverk för att få fortsätta vara listade 

på dessa börser. Det innebär att företag som är listade på flera börser kommer redovisa mer 

risker eftersom de har fler krav som de måste rätta sig efter. Detta skapar ett problem för 

jämförbarheten mellan olika finansiella rapporter (Rajab & Handley-Schachler 2009, s. 5). 

 

Enligt Hart (2009, s. 439) har det redan gjorts mycket studier kring om det behövs lagstiftning 

för att få företagen att redovisa tillräckligt utförligt i sina rapporter eller om de själva kan hitta 
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en lagom nivå. Hart (2009, s. 439) hävdar att om företagen inte redovisar någon negativ 

information utgår vi ifrån att det heller inte finns någon sådan. Ett exempel är att när en 

patient får tid hos en doktor så kommer patienten troligtvis inte fråga om denne har blivit 

stämd av sina andra patienter. Självklart tar patienten för givet att läkaren inte har blivit stämd 

eftersom inget annat har sagts. Hart (2009, s. 439) beskriver att i en perfekt värld skulle 

företagen göra frivilliga upplysningar om risker och negativ information, men med tanke på 

hur det fungerar i verkligheten har företagen bara incitament att redovisa positiv information 

för att differentiera sig från sina konkurrenter. Problemet är bara att konkurrenterna kommer 

agera likadant vilket urholkar systemet. Om alla företagen enbart framhäver det positiva blir 

kostnaden för att ta fram sådan information meningslös eftersom det inte får några effekter.  

Därför är det bättre att genom lagstiftning besluta att bara de som har negativ information ska 

avslöja detta i sina finansiella rapporter eftersom det minskar företagens kostnader då bara 

vissa företag kommer göra upplysningar (Hart 2009, ss. 439-440).   

 

Även Ismail och Chandler (2005, s. 2) delar denna uppfattning om det behövs lagstiftning för 

att kvaliteten ska kunna nå upp till en tillräckligt hög nivå i de finansiella rapporterna. Watts 

och Zimmerman (1986) menar att utan lagstiftning skulle bristen på upplysningar leda till 

marknadsmisslyckanden (Watts & Zimmermann 1986 se Ismail & Chandler 2005, s. 2).  

 

Ismail och Chandler (2005, s. 4) nämner att ju mer lagstiftning som har införts för vad som 

ska ingå i delårsrapporterna, desto mer omfattande har delårsrapporterna blivit. Problemet är 

bara att det är stor skillnad på hur mycket risker olika företag väljer att informera om (Ismail 

& Chandler 2005, s. 4). Ändå menar Ismail och Chandler (2005, s. 4) att det behövs ännu mer 

reglering för att minska problemet att det är svårt för intressenterna att jämföra olika företag 

genom de finansiella rapportera. För att uppnå detta krävs det att regelverket kan 

tillhandahålla tydligare instruktioner för hur företagen ska lämna upplysningar (Ismail & 

Chandler 2005, s. 4). Genom att minska utrymmet för godtycklighet minskas också riskerna 

för att företagen ska välja att tolka reglerna till sin fördel (Ismail & Chandler 2005, s. 23). 

Ytterligare en svårighet är att det aldrig går att veta om ett företag som inte nämner en risk, 

inte har denna risk, eller om utelämnandet beror på att de inte vill delge att de är utsatta för 

risken (Ismail & Chandler 2005, s. 4).  

 

Dobler (2008, s. 185) nämner att det finns olika uppfattningar om hur riskupplysningar 

påverkar företagen. En del anser att det bidrar till positiva effekter såsom lägre kostnader och 

förbättrad riskhantering i företaget. Det kan tyckas att företagen därför borde eftersträva en 

informativ riskupplysning, men tidigare forskning visar att företagen helst inte redovisar mer 

risker än vad ramverket kräver. Det finns andra empiriska studier som har visat att företagen 

har ett flertal motiv till att inte lämna ut all information till intressenterna. Det kan vara stor 

skillnad mellan i vilken omfattning olika bolag informerar om risker i sina finansiella 

rapporter trots att det finns regelverk för vad som måste lämnas ut (Dobler 2008, s. 185). 

Broberg, Tagesson och Collins (2009, s. 370) undersökning visade att företagen redovisade 

mer risker efter införandet av IFRS 2005.  

 

Dobler (2008, s. 185) anser att riskrapportering är subjektivt och lämnar utrymme för 

godtycke. Detta godtycke finns inte bara med i bilden vid den frivilliga delen av 

riskupplysning utan är också ett problem vad gäller den tvingande delen av riskrapportering. 

En orsak till att ledningen inte vill lämna ut information kan vara att det finns för mycket 

osäkerhet kring informationen vilken skulle leda till en sämre rapport. Det kan också bero på 

att företagsledningen förutsätter att det skulle leda till ekonomiska nackdelar. Med tanke på 

dessa problem krävs reglering för att öka trovärdigheten i de finansiella rapporterna. 
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Företagen måste ha riskhanteringssystem, låta en revisor utföra en granskning samt att 

företagen måste informera om risker enligt standarderna (Dobler 2008, s. 186). 

 

Doblers undersökning (2008, s. 186) avslöjar att det inte är möjligt att helt eliminera risken att 

företagen inte följer reglerna. Ökade krav på detaljer om vad som ska ingå i 

riskrapporteringen behöver inte nödvändigtvis ha ett samband med hur företagen sedan väljer 

att agera. Ju mer kostnaderna ökar desto mindre vill företagen i regel ge ut riskinformation 

(Dobler 2008, s. 186).  

 

Dobler (2008, s. 188) skiljer på verifierade och overifierade risker, det vill säga risker som är 

uppenbara och risker som är svårare att bedöma huruvida de är risker eller ej. Han menar att 

overifierade risker enbart kan presenteras som osäkra medan verifierade risker både kan visas 

som osäkra eller definitiva. Det beror på i vilken utsträckning företagen vill informera om 

riskerna, vilket kan vara missledande för de som läser de finansiella rapporterna. Vidare kan 

overifierade risker aldrig fungera som trovärdig information just eftersom de är så osäkra, 

medan verifierade tvärtom automatiskt blir trovärdiga (Dobler 2008, s. 188).  

3.6 Företagens storlek 

Företagets storlek har stor betydelse för mängden riskrapportering i årsredovisningar (Cooke 

1989, s. 119; Meek, Roberts & Gray 1995, s. 558; Broberg, Tagesson & Collin 2009, s. 371; 

Zadeh & Eskandari 2012, s. 14). Det finns en mängd faktorer som förklarar varför större 

företag lämnar mer riskupplysningar. En orsak är att stora företag av naturen är mer komplexa 

och dessutom exponeras för fler risker på grund av att de har en mer omfattande verksamhet 

(Cooke 1989, s. 119; Meek, Roberts & Gray 1995, s. 558). Större företag har också högre 

efterfrågan på riskinformation från intressenterna som också har önskemål om att företaget 

ska ha en effektiv riskhantering. Större företag har i regel fler antal aktieägare som förstås har 

anledning att vilja erhålla kvalitativ information (Cooke 1989, s. 119). 

 

Singhvi och Desai (1971, s. 131), Meek, Roberts och Gray (1995, s. 558) och Watson, Shrives 

och Marston (2002, s. 297) menar att en anledning till att större företag informerar mer om 

risker beror på att kostnaderna att göra en riskanalys är proportionerligt högre för små företag 

än för stora. Större företag kan också lättare nyttja fördelarna med att presentera mer risker 

eftersom riskrapportering är ett sätt att marknadsföra företagets aktier. För övrigt upplever i 

allmänhet små företag mer oro kring att en ökad riskupplysning skulle hota företagets framtid 

(Singhvi & Desai 1971, s. 131). 

 

Brogerg, Tagesson och Collin (2009, s. 371) är noga med att påpeka att företagets storlek är 

en väldigt komplex variabel. Det beror på att företagets storlek har ett direkt samband till en 

del andra faktorer, exempelvis brukar större företag ha fler ägare (Broberg, Tagesson & Collin 

2009, s. 371). Brobergs, Tagessons och Collins (2009, s. 371) egen tolkning är att företag som 

har många aktieägare i regel också har många oinsatta aktieägare. Med oinsatta aktieägare 

menas aktieägare som har begränsade kunskaper om företaget. Det förklarar varför företagen 

måste förbättra sin rapportering om de är större företag med många investerare (Broberg, 

Tagesson & Collin 2009, s. 371). 

 

Zadeh och Eskandari (2012, s. 14) anser också att företagens storlek har avgörande betydelse 

för hur mycket risker de redovisar. Däremot framkom det att resultaten varierade beroende på 

vilket land som studien gjordes i (Zadeh & Eskandari 2012, s. 14). Det finns olika metoder för 

att mäta företagens storlek, till exempel; tillgångar, omsättning och antalet anställda (Zadeh & 

Eskandari 2012, s. 11). Beroende på vilket mått som användes gav forskningen varierande 
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resultat för hur stor påverkan företagens storlek hade på riskupplysningar i årsredovisningarna 

(Zadeh & Eskandari 2012, s. 14). 

 

I studier som gjorts med delårsrapporter finns det även här ett positivt samband mellan 

företagets storlek och mängden riskupplysningar (Ismail & Chandler 2005, s. 6; Elzahar & 

Hussainey 2012, s. 143). Rajabs och Handley-Schachlers (2009. s. 11) studie visade tvärtom 

att det inte fanns något samband mellan företagens storlek och riskupplysningar i 

årsredovisningar, men de angav inga förslag till varför det inte fanns något samband. 

3.7 Branschtillhörighet 

Det finns ett samband mellan företagens branschtillhörighet och mängden riskupplysningar i 

årsredovisningar (Cooke 1989, s. 119; Meek, Roberts & Gray 1995, s. 567; Broberg, 

Tagesson & Collin 2009, s. 351; Rajab & Handley-Schrachler 2009, s. 14). Det skulle kunna 

bero på att politikerna ställer varierande krav på olika branscher (Cooke 1989, s. 119; Meek, 

Roberts & Gray 1995, s. 567; Rajab & Handley-Schachler 2009, s. 14; Broberg, Tagesson & 

Collin 2009, s. 351). En annan förklaring kan vara att olika branscher drabbas olika mycket 

när de lämnar riskupplysningar. Dessutom kan det finnas skillnader inom olika branscher för 

vad företag tycker är relevant att informera om för risker (Meek, Roberts & Gray 1995, s. 

559). Ytterligare en förklaring till varför olika branscher redovisar olika risker beror på att de 

ledande företagen inom varje bransch fungerar som trendsättare för hur de övriga förretagen 

ska agera (Meek, Roberts & Gray 1995, s. 567).  Meek, Roberts och Gray (1995, s. 566) fann 

däremot att det inte var någon större skillnad mellan hur företagen redovisade sina strategiska 

risker och vilken bransch de tillhörde. 

 

Elzahar och Hussainey (2012, s. 143) genomförde en studie där de granskade riskinformation 

i delårsrapporter och fann att det endast fanns ett svagt samband mellan branschtillhörighet 

och mängden riskupplysningar. 

3.8 Skuldsättningsgrad 

Skuldsättningsrad är ett nyckeltal som anger företagets kapitalstruktur, det vill säga 

förhållandet mellan eget kapital och skulder. Eftersom skuldsättningsgraden skildrar 

företagets långfristiga risk innebär en aktieägares investering hos ett företag med hög 

skuldsättningsgrad ett högt risktagande. Fördelen med hög skuldsättningsgrad är att 

investerarna har mer att vinna samtidigt som de måste vara beredda på kraftiga variationer 

gällande företagets möjlighet att ge utdelning (Watson, Shrives & Martson 2002, s. 294). 

 

Det finns ett positivt samband mellan företagens skuldsättningsgrad och riskupplysningar i 

årsredovisningar, vilket innebär att företag med en hög skuldsättningsgrad informerar mer om 

risker än företag med en låg skuldsättningsgrad. Vidare antogs det att agentteorin måste vara 

den underliggande orsaken till att det fanns ett sådant samband (Watson, Shrives & Marston 

2002, s. 294; Broberg, Tagesson & Collin 2009, s. 351). Det har även gjorts studier för 

delårsrapporter som visar att det finns ett positivt samband mellan företagens 

skuldsättningsgrad och antalet risker i delårsrapporterna (Meek, Roberts & Gray 1995, s. 559; 

Ismail & Chandler 2005, s. 11). Det beror på att företag som har en hög skuldsättningsgrad 

har höga monitoringkostnader. Dessa kostnader fungerar som övervakningskostnader för att 

aktieägarna ska kunna kontrollera att företagsledningen agerar i enlighet med aktieägarnas 

önskemål.  För att reducera dessa kostnader kan företaget välja att öka sin 

informationsutgivning om risker (Meek, Roberts & Gray 1995, s. 559; Ismail & Chandler 

2005, s. 11). Ännu en orsak till att det finns ett samband är att företag med en hög 

skuldsättningsgrad har en högre efterfrågan om riskinformation från borgenärerna (Elzahar & 
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Hussainey 2012, s. 137). Elzahar och Hussaineys (2012, s. 143) studie kunde konstarera att 

det endast finns ett svagt samband mellan skuldsättningsgrad och riskinformation. 

 

Ismail och Chandler (2005, s. 11) nämner emellertid att en del forskare ställer sig tveksamma 

till om det verkligen finns ett starkt samband mellan skuldsättningsgrad och mer 

riskinformation i årsredovisningar, samtidigt som det även finns tidigare studier som visar på 

att det inte skulle finnas något samband överhuvudtaget. Rajab och Handley-Schachler (2009, 

s. 11) som undersökte årsredovisningar kunde inte hitta någon koppling mellan företagens 

skuldsättningsgrad och andel riskinformation, de nämnde heller inga tänkbara förklararingar 

till varför det inte fanns ett samband. 

3.9 Regelverk 

3.9.1 NASDAQ OMX Stockholm (Stockholmsbörsen) 

NASDAQ OMX Group, Inc. tillhandahåller börser på sex olika kontinenter och är därmed 

världens största börsföretag (NASDAQ OMX, 2014a).  Genom NASDAQ OMX Groups 

teknologi kan de erbjuda goda möjligheter för företagen att nå ut till potentiella investerare 

(NASDAQ OMX, 2014b). På NASDAQ OMX, Nordic. finns det tre olika kategorier: 

huvudmarknaden, tillväxtmarknaden och en marknad för de baltiska länderna. 

Huvudmarknaden består av börser i Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn, Island och Norge 

(NASDAQ OMX, 2014c). De gemensamma reglerna för börserna syftar till att skapa en 

harmonisering mellan länderna (NASDAQ OMX 2014d, s. 2). Men eftersom det ändå finns 

vissa regler som är lokala för länderna så kommer inte harmoniseringen slå igenom helt och 

hållet (NASDAQ OMX 2014d, s. 6). 

 

Regelverket för emittenter anger instruktioner för vilka regler som de börsnoterade företagen 

måste följa när de lämnar ut information i sina finansiella rapporter. De finansiella 

rapporterna ska upprättas och publiceras enligt gällande lagstiftning och standarder. För 

börsnoterade koncernföretag innebär det att de ska tillämpa IFRS. Företag som är noterade på 

NASDAQ OMX Stockholm ska dessutom publicera tre delårsrapporter som vardera 

motsvarar ett kvartal och slutligen en bokslutskommuniké för det fjärde kvartalet. Det finns 

ett minimikrav om att kvartalsrapporterna åtminstone ska ge ut lika mycket information som 

IAS 34 Delårsrapportering kräver. Enligt regelverket för emittenter ska den information som 

lämnas ut i de finansiella rapporterna vara så utförlig och tydlig att det inte finns någon risk 

att intressenterna blir vilseledda (NASDAQ OMX 2014d, ss. 28-29). 

3.9.2 Svensk lagstiftning 

Enligt 6 kap. 1 § ÅRL ska svenska företag redovisa förväntade risker och osäkerheter i 

förvaltningsberättelsen som är viktiga för intressenterna att känna till och som har inträffat 

under redovisningsperioden eller efter denna. Förvaltningsberättelsen ska komplettera balans- 

och resultaträkningen och noterna. Det är emellertid tillåtet att återupprepa information i 

förvaltningsberättelsen som redan lämnats i någon annan del av årsredovisningen. Företaget 

ska ge upplysningar om både direkta och indirekta faktorer som förväntas påverka företaget (6 

kap. 1 § ÅRL). 

 

Koncernföretag måste upprätta minst en delårsrapport för varje räkenskapsår som är längre än 

tio månader. Bortsett från speciella regler i 16 kap. 5 § ÅRL, ska delårsrapporten bestå av 

minst hälften och som mest två tredjedelar av räkenskapsåret (9 kap. 1 § ÅRL). Företaget 

måste senast vara klar med delårsrapporten två månader efter periodens slut och då ska den 
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lämnas till registreringsmyndigheten (9 kap. 2 § ÅRL). Upplysningar som är av väsentlig 

betydelse ska lämnas i delårsrapporten (9 kap. 3 § ÅRL). 

3.9.3 IFRS 

Från och med 2005 ska alla koncernföretag i EU tillämpa IFRS, vilket gav upphov till en 

intensiv debatt bland medlemsländerna. Införandet av IFRS i EU förväntades leda till 

kostnadsbesparingar, men det fanns oro för att det skulle bli svårt för varje enskilt land att 

anpassa sig efter det gemensamma ramverket. Armstrong et al (2010, s. 32) berättar i sin 

studie om olika förslag på hur investerarna förväntas reagera på förändringen. Ett förslag är 

att aktieägarna kommer uppleva en lägre informationsassymmetri på grund av att kvaliteten i 

de finansiella rapporterna stärks. Det skulle bli lättare för investerarna att jämföra olika 

alternativ både mellan och inom länder. En del investerare kommer emellertid kanske reagera 

helt annorlunda eftersom de istället tror att IFRS kommer leda till att kvaliteten minskar för de 

finansiella rapporterna. Medvetenheten om att det kan bli olika lätt för företagen i olika länder 

att följa IFRS gör att aktieägarna är oroliga för att företagen ska agera godtyckligt (Armstrong 

et al 2010, s. 32).   

3.9.4 IFRS 7 Finansiella instrument 

Enligt IFRS 7 Finansiella instrument ska företagen lämna upplysningar om finansiella risker 

till den grad att rapportens användare kan bedöma såväl karaktär som omfattning av riskerna 

Företaget ska informera om kreditrisk, likviditetsrisk och marknadsrisk. Det är ändå viktigt att 

nämna att det kan finnas ytterligare finansiella risker som företaget bör ta med i sin 

årsredovisning (IFRS 7 p. 32). Med kreditrisk menas ”risken för att en part i ett finansiellt 

instrument inte kan fullgöra en skyldighet och därigenom förorsaka motparten en finansiell 

förlust”. Definitionen av likviditetsrisk är ”risken för att ett företag får svårigheter att 

fullgöra förpliktelser som sammanhänger med finansiella skulder som regleras med kontanter 

eller annan finansiell tillgång”. Med marknadsrisk menas ”risken för att verkligt värde på 

eller framtida kassaflöden från ett finansiellt instrument varierar på grund av förändringar i 

marknadspriser”. Det finns två typer av marknadsrisker, nämligen ränterisk och valutarisk 

(IFRS 7 bilaga A). Företagen ska lämna kvantitativa och kvalitativa upplysningar om de 

finansiella riskerna. Fördelen med att göra detta är att det ger läsarna en bättre helhetsbild och 

bidrar till att underlätta för att de ska kunna fatta beslut utifrån riskinformationen (IFRS 7 p. 

31-32). De kvalitativa upplysningarna handlar om att företagen ska lämna information om 

riskexponering, metoder för att mäta risken, samt hur de ska gå tillväga för att hantera den. 

Vidare ska de informera om hur risken har förändrats i jämförelse med hur den framställdes i 

förra årets årsredovisning (IFRS 7 p. 33).  De kvantitativa upplysningarna handlar om att 

företagen ska lämna riskinformation i form av siffror som sammanfattar 

rapporteringsperiodens riskexponering (IFRS 7 p. 34). Det finns mer detaljerad information 

om hur företagen ska redovisa de olika typerna av finansiella risker angivit i IFRS 7. Bland 

annat ska företagen redovisa en känslighetsanlys för marknadsriskerna (IFRS 7 p. 36-42).  

3.9.5 IAS 34 Delårsrapportering 

En delårsperiod är en period som är kortare än en hel räkenskapsperiod (IAS 34 p. 4). IASB 

införde IAS 34 år 1998 för att företagen skulle börja ge ut mer information i 

delårsrapporterna. Men i IAS 34 anges varken krav för vilka företag som ska upprätta 

delårsrapporter och eller hur ofta de måste lämna ut en delårsrapport. Det finns heller inga 

regler för hur nära delårsrapportens slut som den måste färdigställas. Däremot finns det 

förväntningar från nationella myndigheter, normgivare med flera att företag vars aktier som 

finns tillgängliga för alla på aktiemarknaden ska ge ut delårsrapporter. Även om det inte blir 
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flera delårsrapporter finns det ändå ett minimikrav på en halvårsrapport. Företag som 

redovisar enligt IFRS måste tillämpa IAS 34 i sin helhet (IAS 34 p. 1 och 3). 

 

Det räcker att företaget lämnar kompletterande upplysningar till det som tidigare har tagits 

upp i årsredovisningen. Det beror på att det inte tillför något att upprepa samma information 

och det är även ett sätt att tillmötesgå kravet om att rapporten fortfarande ska vara relevant när 

den väl lämnas ut. Genom att göra delårsrapporten betydligt enklare än årsredovisningen blir 

det mindre kostsamt och informationen kan snabbare nå ut till intressenterna. Det är å andra 

sidan fullt tillåtet att göra upprepningar av tidigare information i delårsrapporterna om 

företaget så vill (IAS 34 p. 6-7). Användaren förväntas läsa både delårsrapporten och 

årsredovisningen varför inte allting behöver framkomma i den förstnämnda (IAS 34 p. 15). 

3.9.6 Kvalitativa egenskaper 

De kvalitativa egenskaperna har som uppgift att säkerställa att potentiella investerare, 

långivare och andra kreditgivare ska få tillräckligt med information för att kunna fatta beslut 

baserade på de finansiella rapporterna (IASB 2010, s. 16). Enligt den gamla 

föreställningsramen är de fyra viktigaste kvalitativa egenskaperna; begriplighet, relevans, 

tillförlitlighet och jämförbarhet. Vidare har en del av dessa egenskaper underrubriker som 

förklarar begreppen mer noggrant (IASB 2001, p. 24). Det finns sedan 2010 en ny 

föreställningsram som har en något annorlunda uppfattning om vilka de kvalitativa 

egenskaperna i en finansiell rapport ska vara. De tre viktigaste egenskaperna enligt den nya 

föreställningsramen är: relevans, väsentlighet och korrekt bild. Kompletterande egenskaper är: 

jämförbarhet, verifierbarhet, aktualitet och begriplighet (IASB 2010, s. 15). De fyra 

kvalitativa egenskaperna från den gamla föreställningsramen och vilka avvägningar som kan 

behöva göras för dessa egenskaper beskrivs nedan. 

 

Syftet med den kvalitativa egenskapen begriplighet är att den finansiella rapportens läsare 

utan några svårigheter ska kunna förstå rapportens innehåll. Det är däremot inte tillåtet att 

förenkla informationen så mycket att kvaliteten försämras (IASB 2001, p. 25).  

 

Kravet för att informationen som lämnas ska kunna anses som relevant är att den ska ha 

betydelse för användarna när de ska fatta beslut. Relevant information hjälper användaren att 

få en uppfattning av tidigare, aktuella och framtida händelser. Alternativt hjälper den till att 

styrka eller omvärdera tidigare bedömningar som har gjorts (IASB 2001, p. 26). Hur relevant 

företagens information är beror dels på hur väsentlig den är. För att information ska kunna 

räknas som väsentlig krävs det att det skulle få konsekvenser om företaget valde att inte ta 

med just denna information i den finansiella rapporten. Med det menas att en användare skulle 

sakna en komplett bild för att kunna fatta korrekta beslut om informationen inte fanns med. 

Precis samma effekt skulle det få om informationen som presenteras i rapporten skulle visa 

sig vara felaktig. Hur stor skada det skulle bli varierar beroende på hur viktig informationen är 

(IASB 2001, p. 29-30).      

 

En förutsättning för att informationen i finansiella rapporter ska vara användbar är att den går 

att lita på, det vill säga att den är tillförlitlig (IASB 2001, p. 31). För att informationen ska 

kunna räknas som tillförlitlig måste den bidra till att ge en korrekt bild av företaget (IASB 

2001, p. 33). I de fall företaget misslyckas med att ge en korrekt bild beror det oftast inte på 

att de medvetet har velat lura användaren. Vanligtvis grundar det sig på att det kan finnas 

svårigheter att identifiera och mäta informationen på ett korrekt sätt (IASB 2001, p. 34). Ännu 

ett krav för tillförlitlighet är att informationen är framställd på ett objektivt sätt och inte syftar 

till att påverka användarna i någon särskild riktning (IASB 2001, p. 36). Dessutom måste 
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företagen tillämpa försiktighetsprincipen vilken innebär att företagen ska underskatta 

tillgångar och intäkter och överskatta skulder och kostnader (IASB 2001, p. 37). Slutligen 

måste informationen vara fullständig för att den ska kunna vara tillförlitlig (IASB 2001, p. 

38). 

 

Den finansiella rapporten ska vara utformad så att användarna ska kunna jämföra ett företags 

rapporter över tid men också för att kunna jämföra olika företag med varandra (IASB 2001, p. 

39).  För att uppnå jämförbarhet måste företaget tala om vilka redovisningsprinciper de 

använder och hur eventuella byten av dessa får för konsekvenser. Företag som följer IFRS 

bidrar till att det går att jämföra olika företag med varandra (IASB 2001, p. 40). Däremot bör 

företagen inte hålla fast vid att tillämpa samma redovisningsprinciper som alla andra om det 

har tillkommit förbättrade standarder. Då får istället relevans och tillförlitlighet gå före kravet 

om jämförbarhet (IASB 2001, p. 41).  

 

Det finns flera avvägningar som måste göras mellan de kvalitativa egenskaperna. Det är 

nödvändigt för företaget att försöka kombinera dessa egenskaper för att inte den finansiella 

rapportens huvudsakliga syfte ska gå om intet (IASB 2001, p. 45). Den första frågan är om 

relevans eller tillförlitlighet ska prioriteras. Anledningen till att dessa två kan vara svåra att 

kombinera är att informationen är som mest relevant när den är aktuell. Problemet är bara att 

det behövs tid för att säkerställa att informationen är tillförlitlig. Om företaget väljer att 

prioritera tillförlitlighet kommer informationen som presenteras i rapporten vara av hög 

kvalitet. Problemet är bara att intressenter inte kommer kunna använda informationen 

eftersom den behandlar gårdagens händelser. Det här leder till att informationen ibland måste 

presenteras innan alla faktorer är kända. Företagen kan varken gå på den ena eller den andra 

linjen, utan måste göra en bedömning för att komma fram till hur de bäst kan ge läsarna 

användbar information som samtidigt är aktuell (IASB 2001, p. 43). 

 

För det andra måste det göras en avvägning mellan intressenternas nytta av att tillhandahålla 

informationen och företagets kostnad ett erbjuda den. Företaget ska sträva efter att fördelarna 

med att lämna ut informationen ska vara större än kostnaderna. Problemet är att det är svårt att 

göra korrekta bedömningar av hur stor nyttan kan bli för företaget och olika intressenter. Det 

går heller inte med säkerhet att veta vem som kommer få bära kostnaden, om det är företaget 

eller om den slutligen landar hos en intressent (IASB 2001, p. 44). 

3.9.7  Regel- och principbaserade normer 

Debatten om standarder bör vara regel- eller principbaserade har pågått ända sedan 

redovisningsskandaler blev allt vanligare (Wüstermann & Wüstermann 2010, s. 1). Den 

generella uppfattningen om IFRS är att det är ett principbaserat regelverk (Benston, 

Bromwich & Wagenhoffer 2006, s. 183). Enligt Johansson (2010, s. 77) kan normerna i en 

standard vara mer eller mindre princip- eller regelbaserad. Vidare ska inte principbaserade 

normer förväxlas med avsaknaden av regler i ett regelverk (Johansson 2010, s.77). FASB 

uppfattas däremot som ett regelbaserat regelverk (Benston, Bromwich & Wagenhoffer 2006, 

s. 165). 

 

Johansson (2010, s. 77) beskriver principbaserade normer med att de avgörande rekvisiten är 

vaga. Konsekvensen blir att det är svårt att veta hur de principbaserade reglerna ska tillämpas 

(Johansson 2010, s. 77). Collins, Pasewark och Riley (2012, ss. 681-682) delar denna 

uppfattning att principbaserade standarder innehåller begränsad vägledning om hur de ska 

följas.  Därför behövs expertkunskap för att kunna tolka principbaserade standarder utifrån de 

förutsättningar som situationen ger (Collins, Pasewark & Riley 2012, ss. 681-682).  
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Bradbury och Schröder (2012, s. 1) fann att regelbaserade standarder innehåller fler precisa 

regler i jämförelse med principbaserade standarder vilket innebär att det inte finns några höga 

krav på förmåga att kunna tolka standarderna på egen hand. De regelbaserade standarderna 

innehåller ofta en lista på undantag som inte är tillämpliga för den aktuella standarden. 

Regelbaserade standarder visade sig innehålla en större andel detaljerad vägledning och är 

samtidigt mer komplexa än principbaserade standarder (Bradbury & Schröder 2012, s. 1; 

Benston, Bromwich & Wagenhoffer 2006, s. 168). 

 

Motiv för att tillämpa regelbaserade standarder är att det ökar jämförbarheten och 

verifierbarheten. En konsekvens av principbaserade standarder skulle kunna vara att det trots 

goda kunskaper och en vilja att göra rätt, ändå kan leda till att det görs olika tolkningar för 

likartade situationer. Kravet om jämförbarhet är mycket viktigt eftersom det inte skulle gå att 

jämföra företags upplysningar om de har tillämpat standarderna på olika sätt. I en 

internationell värld finns det ökad risk för differens eftersom länder sällan använder exakt 

samma redovisningspraxis (Benston, Bromwich & Wagenhoffer 2006, s. 168). Agoglia, 

Doupnik och Tsakumis (2011, s. 764) studie visar att regelbaserade standarder är bättre än 

principbaserade om syftet är att företagen ska lämna ut mer information i finansiella 

rapporter. 

 

Det har framförts kritik mot regelbaserade standarder om att det finns en risk att det skulle bli 

en ohanterlig mängd standarder med detaljerade instruktioner med många undantag. För 

övrigt antas kostnaderna för att anpassa sig till ett regelbaserat ramverk vara högre än 

vinsterna (Benston, Bromwich & Wagenhoffer 2006, s. 168). Ytterligare kritik som har 

framförts mot regelbaserade standarder är att de blir otillräckliga ifall det sker förändringar i 

omvärlden som leder till att de inte längre går att använda i den nya situationen (Benston, 

Bromwich & Wagenhoffer 2006, s. 169). 

3.10  Redovisningsteorier 

3.10.1 Agentteorin 

Agentteorin är en del av den positiva teorin och förklarar bland annat varför agenter (chefer) 

gör som de gör när de fattar ekonomiska beslut. Till exempel undersöker positiv teori till 

vilken grad chefer aktivt väljer redovisningsmetoder för att påverka företagets resultat (Healy 

& Palepu 2001, s. 419). Det finns studier som visar att det är troligare att det ska uppstå 

konflikter mellan agenter och principaler i större företag eftersom ägare i mindre företag 

redan är insatta i företaget. Konsekvensen blir att större företag förväntas lämna fler 

upplysningar (Broberg, Tagesson & Collin 2009, s. 354). 

 

Principalen är en aktieägare som inte avser att engagera sig i företaget mer än att investera i 

det genom köp av aktier. Det är istället agentens ansvar att aktivt arbeta för företagets bästa 

(Healy & Palepu 2001, s. 409). Agenternas uppgift blir att ta hand om de strategiska och 

operativa besluten. I en perfekt värld skulle agenterna göra allt vad de kan för att 

vinstmaximera aktieägarnas avkastning och säkerställa att skulderna blir betalda. I 

verkligheten är detta en omöjlighet eftersom agenterna styrs av sina egna intressen. 

Konflikterna beror på att ägarskapet är frikopplat från företagsledningen som styr företaget 

och fattar alla besluten (Cotter, Lokman & Najah 2011, s. 83). Enligt Broberg, Tagesson och 

Collin (2009, s. 370) är egenintresset utgångspunkten för huruvida ett företag kommer avslöja 

information. 
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För att aktieägarna ska acceptera att de får begränsad information om företagets ekonomiska 

situation kräver de att få kompensation för risken. Det här betyder att företag som ger 

utförliga och specifika avslöjanden i sina rapporter har en lägre kapitalkostnad än de företag 

som av olika anledningar väljer att inte presentara så mycket information (Healy & Palepu 

2001, s. 430). Enligt agentteorin kommer aktieägarnas kostnader för att ha kontroll över 

företagsledningen att vara beroende av företagets storlek, skuldsättningsgrad och popularitet 

på börsen. Agentteorin menar att företag med hög skuldsättningsgrad kommer ge ut mer 

information för att på så sätt möta intressenternas krav på information. Ju mer information 

som kommer till intressenternas kännedom, desto mindre osäkerhet upplever intressenten 

(Watson, Shrives & Marston 2002, ss. 289-290). 

 

Truemans (1986, s. 70) studie visar att ett företags marknadsvärde är beroende av hur 

investerarna uppfattar ledningens förmåga att anpassa sin strategi efter den aktuella 

situationen. För att verifiera denna förmåga väljer därför ledningen att ge ut 

framtidsprognoser fastän lagen inte kräver det. Det här är ett tillvägagångssätt att visa att de 

ständigt är uppdaterade och tar hänsyn till att världen förändras. Ju snabbare ledningen 

presenterar informationen, desto nöjdare blir investerarna eftersom det ökar deras förtroende 

för ledningen. Enligt Trueman (1986, s. 70) har företagen precis lika stor anledning att lämna 

positiv som negativa information eftersom det är viktigare för aktieägarna att få informationen 

än vad för sorts information de får. Det här gäller bara om kostnaden för att ge ut 

informationen är 0, om det däremot finns en kostnad ökar risken att ledningen kommer vara 

avigt inställd. Ledningen kommer därför jämföra kostnaden att lämna information mot 

fördelarna med att ändå delge investerarna aktuell och korrekt information (Trueman 1986, ss. 

70-71). 

 

Enligt Verrecchia (2001 se Dobler 2008, s. 190) kommer ledningen ha ett bättre utgångsläge 

än intressenterna att bedöma framtida kassaflöde eftersom de sannolikt kommer välja att inte 

lämna ut exakt all information de har om företagets risker. Intressenterna antas vara rationella 

och kommer därför försöka lista ut vad ledningen använder för strategi när de ger ut 

information i rapporterna. Ledningen i sin tur kommer hålla sig informerade om 

intressenternas reaktion om vad företaget valt för riskrapporteringsstrategi (Verrecchia 2001 

se Dobler 2008, s. 190). 

3.10.2 Signalteorin 

Signalteorin används här för att förklara varför företag väljer att göra frivilliga avslöjanden. 

Från början var tanken med signalteorin att förklara beteenden på arbetsmarknaden. 

Angående informationsutgivning är problemet att företagen har tillgång till mer information 

än vad de väljer att delge sina intressenter, detta benämns ju som informationsassymmetri. 

Företagen kan å andra sidan använda frivilliga avslöjanden för att visa att de är bättre än andra 

företag (Watson, Shrives & Marston 2002, s. 291). Dessutom innebär det här att företagen gör 

det lättare för intressenterna att kunna fatta beslut om de får mer information (Godfrey, 

Hodgson, Tarca, Hamilton & Holmes 2010, s. 375). Utförlig information om företagets 

ekonomiska situation är ett sätt att signalera att det går att lita på företaget. Det innebär att 

aktieägarna kommer förutsätta att informationen i den finansiella rapporten är sann eftersom 

den är omfattande. Då blir informationen trovärdig (Watson, Shrives & Marston 2002, s. 

291). Godfrey et al (2010, s. 375) menar att signalteorin går ut på att företagen använder 

redovisningen för att styra intressenternas uppfattning om företagets framtidsutsikter i en 

positiv riktning. Även de företag som egentligen bara har neutrala nyheter kommer vilja 

informera om positiv information för att undvika att bli betraktade som ett företag som 

presterar dåligt (Cotter, Lokman & Najah 2011, s. 84). 
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Skinner (1994, s. 58) menar att det finns två skäl till att företagen frivilligt informerar om mer 

än vad lagen kräver. Det ena är att de gärna lämnar positiv information för att differentiera sig 

från sina konkurrenter. Ett annat motiv är för att de blir tvungna att avslöja negativ 

information eftersom de vet att informationen ändå kommer komma fram förr eller senare till 

intressenternas kännedom. Fördelen med att vara snabb med informationsutgivning är att de 

intressenter som tar skada av att vara ovetande blir färre till antalet. Sett ur företagets 

perspektiv blir det färre käranden i en eventuell rättsprocess (Skinner 1994, s. 58). Watson, 

Shrives och Marston (2002, s. 291) anser också att företagen bör tänka på att inte undanhålla 

företagshemligheter. Om ett företag skulle lämna ut felaktig information om att det går bra för 

företaget skulle de efter ett eventuellt påkommande inte längre kunna använda frivilliga 

upplysningar i den finansiella rapporten som ett redskap att differentiera sig från sina 

konkurrenter. Konsekvensen blir att intressenterna har lärt sig att det inte går att lita på 

företagets informationsutgivning (Watson, Shrives & Marston 2002, s. 291).  

   

Enligt Skinner (1994, s. 57) kommer sannolikheten för rättstvister mellan aktieägare och 

företagen öka om plötsliga dåliga nyheter kommer till allmän kännedom. Däremot skulle inte 

plötsliga positiva nyheter ha särskilt stor påverkan för hur aktieägarna reagerar. För att inte 

riskera att någon utomstående avslöjar negativ information om företaget måste 

företagsledningen se till att själva hinna före med att meddela hur situationen har förändrats. 

Ju tidigare företagsledningen kan kommunicera ut informationen desto bättre. Samtidigt är det 

viktigt att ha en god relation med aktieägarna och om företaget avslöjar negativ information 

finns det en risk att det kommer slå tillbaka mot företaget. Därför måste företagsledningen 

vara väldigt noggrann med vilken information de väljer att lämna ut (Skinner 1994, s. 57). 

Skinners (1994, s. 57) studie resulterade i bevis att aktiekursen påverkas mer av negativa 

avslöjanden än av positiva. Han fann också att dåliga nyheter oftare presenterades i 

delårsrapporterna än i årsredovisningarna. I årsredovisningarna fanns de goda nyheterna. Det 

var vanligt med dåliga nyheter i den fjärde delårsrapporten (Skinner 1994, s. 49). 

 

Förutom risken att aktiekursen kommer påverkas negativt av att företaget ger ut en dålig 

nyhet är företagen oroliga för att de ska få ett dåligt rykte om de inte lyckas lämna ut 

informationen innan någon annan part. Konsekvensen kan bli att aktieägare på grund av 

företagets dåliga rykte om att de drar sig för att informera om negativ information, aktivt 

väljer bort att investera i sådana företag (Skinner 1994, s. 39). 

3.10.3 Den institutionella teorin 

Deegan och Unerman (2006, s. 296) hävdar att den institutionella teorin på ett framgångsrikt 

sätt kan förklara varför företag väljer att lämna mer information i finansiella rapporter än vad 

som egentligen behövs. Den institutionella teorin syftar till att ge förståelse om varför företag 

inom samma bransch med tiden tenderar att bli alltmer homogena i sin struktur (Eriksson-

Zetterquist 2009, s. 54). Dimaggio & Powell (1983, s. 148) ifrågasatte redan för drygt 20 år 

sedan varför företag var organiserade på samma sätt.  De hade nämligen observerat att företag 

inte alls använde samma strukturer när de väl gick in på en marknad, men att de allt eftersom 

tiden gick slutade som homogena. Att de blev homogena verkade ha ett samband med att 

marknaden hade etablerats (Dimaggio & Powell 1983, s. 148). När nya företag sedan ska ta 

sig in på en etablerad marknad kommer de direkt att kopiera de andra företagens enhetliga 

form (Eriksson-Zetterquist 2009, s. 63). 

 

Den institutionella teorin består av isomorfism och frikoppling (Deegan & Unerman 2006, s. 

296). Dillard, Rigsby och Goodman (2004, s. 509) förklarar att isomorfism handlar om hur en 
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organisation anpassar sig efter institutionell praxis. Isomorfism förklarar vidare varför företag 

blir homogena i sin struktur (Eriksson-Zetterquist 2009, s. 60). Företag på en marknad tvingas 

att ta efter de andra företagens organisationsstruktur vilket leder till att de blir desto mer lika 

varandra. Isomorfism kan sedan delas in i tre undergrupper; tvingande, mimetisk och 

normativ. Tvingande isomorfism innebär att företagen måste anpassa sig efter politikernas 

åsikter och regler. När ett företag väljer att förändra sig kan det bero på det har tillkommit 

obligatoriska regler som måste efterlevas. Ett exempel är när nya standarder gör så att 

företagen måste utforma sina finansiella rapporter annorlunda än tidigare (Dimaggio & 

Powell 1983, ss. 149-150).    

 

Mimetisk isomorfism handlar om att företagen på grund av osäkerhet inför vad som ska hända 

i framtiden väljer att härma sina konkurrenter för att det känns tryggt att göra som den stora 

massan (Dimaggio & Powell 1983, s. 151). Företagen kan medvetet välja att härma andra 

företag som det går bra för eftersom de då sparar tid och resurser och inte behöver tänka ut 

allting på egen hand. Det här kan mycket väl ske utan att det imiterade företaget har någon 

kännedom om det. Det förekommer även att företag härmar andra företag utan att det är en 

medveten handling från deras sida (Eriksson-Zetterquist 2009, s. 65). 

 

Normativ isomorfism innebär att företagen påverkas av normativ press från professionen 

(Dimaggio & Powell 1983, s. 152). Det bör nämnas att staten ofta kan påverka professionerna 

(Eriksson-Zetterquist 2009, s. 67).  

 

Frikoppling innebär att företagen utsätts för påtryckningar av samhället om att de borde följa 

vissa normer som anses legitima. Företaget väljer då att synligt anpassa sig till samhällets 

krav men arbetar i själva verket inte i någon större utsträckningen för att verkligen genomföra 

en förändring. Det kan skilja sig väldigt mycket på de offentliga uttalanden som företaget gör 

och vad de faktiskt gör. För att omsätta det här resonemanget på riskupplysningar så kan det 

alltså finnas en skillnad mellan vilka risker företagen säger sig ha och vilka de faktiskt har 

(Deegan & Unerman 2006, s. 298). 
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4 Resultat 

4.1 Tabeller för undersökta företag 

Figur 4.1.1 och 4.1.2 nedan visar hur de 90 företag som har granskats i denna studie är 

fördelade enligt storlek och branschtillhörighet samt skuldsättningsgrad och storlek. Det finns 

tre olika företagsstorlekar och sju olika branscher. På Stockholmsbörsen finns det emellertid 

ytterligare några branscher listade.  

  

 Large Cap Mid Cap Small Cap Totalt 

Hälsovård 4 5 3 12 

Industri 11 11 11 33 

Informationsteknik 2 2 8 12 

Konsumtionstjänster 3 5 2 10 

Konsumtionsvaror 5 7 2 14 

Material 3 0 2 5 

Teleoperatörer 2 0 2 4 

Totalt 30 30 30 90 

          Figur 4.1.1 Förhållandet mellan storlek och bransch  

Figur 4.1.1 visar hur företagen i de olika branscherna är fördelade enligt Large, Mid och 

Small Cap. Företag i industribranschen har lika många Large, Mid och Small Cap företag, 

med elva företag i vardera storlek. Störst spridning är det i informationsteknikbranschen med 

två Large Cap företag, två Mid Cap företag och åtta Small Cap företag. I både material- och 

teleoperatörbranschen ingår inga Mid Cap företag i studiens urval. Det är stor variation 

mellan hur många företag som studeras i varje bransch. I studien undersöks 33 företag från 

industribranschen medan endast fyra företag granskas från branschen teleoperatörer. 

 

 

 0-0,5 0,6-1,1 1,2-1,7 1,8-2,3 2,4-2,9 3 > Totalt 

Large Cap 4 6 13 2 3 2 30 

Mid Cap 6 9 8 3 3 1 30 

Small Cap 9 8 6 2 4 1 30 

Totalt 19 23 27 7 10 4 90 

          Figur 4.1.2 Förhållandet mellan skuldsättningsgrad och storlek 

 

Figur 4.1.2 visar hur företag med olika skuldsättningsgrad är fördelade på Large Cap företag, 

Mid Cap företag och Small Cap företag. Diagrammet visar att det är vanligare att företag har 

en skuldsättningsgrad mellan 0-1,7 än en skuldsättningsgrad som är högre än 1,8.  
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4.2 Risker och riskhantering  

I diagram 4.2.1 till och med 4.2.6 kommer företagens årsredovisningar jämföras med 

halvårsrapporter för de strategiska, operativa, och finansiella riskerna. Även företagens 

riskhantering presenteras. Skillnaden mellan risk och riskhantering är att risk definieras i den 

här studien som ”sannolikheten att drabbas av skada eller förlust” medan riskhantering är en 

åtgärd att hantera risken. Figur 4.2.1 till 4.2.6 visar det totala antalet strategiska, operativa och 

finansiella risker som de 90 företagen har informerat om i årsredovisningar och 

halvårsrapporter under 2012. Observera att diagram 4.2.1 till 4.5.2 har olika skalor beroende 

på hur många risker som företagen har informerat om. Exempelvis diagram 4.2.1 har en 

maxgräns på 140 strategiska risker medan diagram 4.2.2 har en maxgräns på 80 strategiska 

risker. 

 

 
          Figur 4.2.1 Strategiska risker i årsredovisningar 

 

 
          Figur 4.2.2 Strategiska risker i halvårsrapporter 
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Figur 4.2.1 och 4.2.2 visar att företagen redovisar betydligt fler strategiska risker i 

årsredovisningarna än i halvårsrapporterna. Till exempel har företagen totalt rapporterat 119 

konjunkturrisker i årsredovisningarna och endast 71 konjunkturrisker i halvårsrapporterna. 

Däremot är fördelningen mellan vilka risker företagen väljer att lägga fokus på i 

årsredovisningarna snarlik vilka risker de informerar mest om i halvårsrapporterna. 

Konjunktur, konkurrenter, lagstiftning och kundbeteende är vanligast förekommande risker i 

både årsredovisningar och halvårsrapporter. Däremot är riskhanteringen väldigt låg i 

halvårsrapporterna. I årsredovisningarna har drygt hälften av de strategiska riskerna 

presenterats tillsammans med riskhantering. I årsredovisningarna finns det exempelvis 

riskhantering för 61 %  av konjunkturriskerna och endast för 32 % i halvårsrapporterna. 

 

 
          Figur 4.2.3 Operativa risker i årsredovisningar 
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          Figur 4.2.4 Operativa risker i halvårsrapporter 

 

Figur 4.2.3 och 4.2.4 visar att det är en ännu större skillnad mellan hur mycket operativa 

risker företagen informerar om i årsredovisningarna än i halvårsrapporterna, i jämförelse med 

situationen för de strategiska riskerna. Till exempel informerade företagen om 179 ansvars- 

och miljörisker i årsredovisningarna men endast åtta sådana risker i halvårsrapporterna. Det är 

inte samma operativa risker som lyfts fram i årsredovisningarna i jämförelse med i 

halvårsrapporterna. I årsredovisningarna har ansvar och miljö samt brott och etik långt högre 

staplar än vad de övriga operativa riskerna har i samma diagram. I halvårsrapporterna har 

däremot produkt- och tjänsteutveckling fått störst utrymme medan det som var vanligast 

förekommande i årsredovisningarna tillhör de lägre staplarna. Vidare är riskhanteringen för de 

operativa riskerna mycket hög i årsredovisningarna och riskhanteringen i halvårsrapporterna 

är låg.  Riskhanteringen för ansvars- och miljöriskerna hamnar på 92 % i årsredovisningarna 

och endast 25 % i halvårsrapporterna. 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

Antal 

Risker 

Operativa risker i halvårsrapporter 

Risk

Riskhantering



 

- 30 - 

 
          Figur 4.2.5 Finansiella risker i årsredovisningar 

 

 
          Figur 4.2.6 Finansiella risker i halvårsrapporter 

 

Figur 4.2.5 och 4.2.6 visar att valutarisken är den vanligast förekommande finansiella risken i 

både årsredovisningar och halvårsrapporter. Allra minst förekommande är pensionsåtaganden 

varit i båda fallen. Samtidigt innehåller årsredovisningarna betydligt fler finansiella risker än 

halvårsrapporterna. Till exempel informerar företagen om 86 finansieringsrisker i 

årsredovisningarna och bara elva i halvårsrapporterna. De finansiella riskerna har precis som 

de operativa en mycket högre riskhantering i årsredovisningarna än i halvårsrapporterna. För 

finansieringsriskerna är riskhanteringen 79 % i årsredovisningarna och 45 % i 

halvårsrapporterna. 
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4.3 Företagens storlek 

Figur 4.3.1 till och med 4.3.6 visar för vilka av riskerna som det finns ett positivt samband 

mellan företagens storlek och antalet risker som nämns i årsredovisningarna och 

halvårsrapporterna. Om Large Cap företag informerar om fler risker än Mid Cap företag, och 

om Mid Cap företag informerar om fler risker än Small Cap företag, finns det alltså ett 

positivt samband. Ett sådant positivt samband innebär att ju större ett företag är desto fler 

risker informerar det om. Här visas samtliga risker som har förekommit i de 90 företagens 

årsredovisningar och halvårsrapporter. 

 

 
          Figur 4.3.1 Strategiska risker i årsredovisningar – Storlek 

 

 
          Figur 4.3.2 Strategiska risker i halvårsrapporter – Storlek 

 

Figur 4.3.1 visar att företagens storlek har betydelse i årsredovisningarna för sex av tio 

strategiska risker. Detta samband gäller för: konjunktur, konkurrenter, lagstiftning, 

omvärlden, produktförfalskning och övriga risker. Figur 4.3.2 visar att det finns ett sådant 
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samband för kundbeteende, lagstiftning, omvärlden, produktförfalskning och 

varumärkespositionering. Intressant nog visar konjunkturrisken ett omvänt samband där 

mindre företag informerar mer om dessa risker än vad större företag gör. Det går alltså att dra 

slutsatsen att företagens storlek har betydelse för en del strategiska risker. 

 

 

 
          Figur 4.3.3 Operativa risker i årsredovisningar – Storlek 
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          Figur 4.3.4. Operativa risker i halvårsrapporter – Storlek 

 

Figur 4.3.3 visar att det finns ett samband mellan företagens storlek och operativa risker i 

årsredovisningarna för: ansvar och miljö, brott och etik, förvärv och omorganisering, inköps- 

och elpriser, patent, produkt- och tjänsteansvar samt produkt- och tjänsteutveckling. Figur 

4.3.4 visar att det finns ett sådant samband för: ansvar och miljö, brott och etik, 

driftstörningar, förvärv och omorganisering, IT- och informationssäkerhet, leverantörer, 

patent, produkt och tjänsteansvar, produkt- och tjänsteutveckling och för kategorin övriga 

risker. Inköps- och elpriser visar emellertid på ett omvänt samband där små företag informerar 

mer om dessa risker i sina halvårsrapporter än vad stora företag gör. Det här betyder att det 

för en del operativa risker finns ett samband mellan företagets storlek och riskinformation. 

För nio av de 15 operativa risker kan antalet risker i halvårsrapporterna förklaras av 

företagens storlek.  
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          Figur 4.3.5 Finansiella risker i årsredovisningar – Storlek 

 

 
          Figur 4.3.6 Finansiella risker i halvårsrapporter – Storlek 

 

Figur 4.3.5 visar att större företag redovisar mer finansiella risker än mindre företag gällande 

följande risker: finansiering, kredit, pensionsåtaganden och ränta. Figur 4.3.6 visar inte på ett 

enda samband i halvårsrapporterna.  
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4.4 Branschtillhörighet 

Figur 4.4.1 och 4.4.2 visar hur företag inom de sju olika branscherna informerar om 

strategiska, operativa och finansiella risker i årsredovisningar i jämförelse med 

halvårsrapporter. Diagrammen visar hur många risker företagen i genomsnitt informerar om i 

en årsredovisning och i en halvårsrapport beroende på vilken bransch de tillhör. Bilaga fyra 

och fem används för att ge en förklaring till vilka risker som ingår i de strategiska, operativa 

och finansiella riskerna. 

  

 
          Figur 4.4.1 Risker i årsredovisningar – Branscher (medelvärde) 

 

 
Figur 4.4.2 Risker i halvårsrapporter – Branscher (medelvärde) 

 

Figur 4.4.1 visar att företag i branschen teleoperatörer redovisar mer strategiska och operativa 

risker än de andra branscherna. Företag i branschen teleoperatörer med ett medelvärde på 10,5 
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4,45 strategiska risker. Företag i de olika branscherna redovisar mest likt angående de 

finansiella riskerna. Samtliga branscher informerar mest om operativa risker medan det 

varierar om de informerar näst mest om strategiska eller finansiella risker. Resultatet visar att 

det är stor skillnad mellan hur många strategiska risker företagen i de olika branscherna väljer 

att lämna upplysningar om i årsredovisningarna. Figur 4.4.2 visar att det är företag i 

branschen hälsovård istället för teleoperatörer som ligger i toppen för strategiska och 

operativa risker. Företag i hälsovårdsbranschen informerar i genomsnitt om 3,59 operativa 

risker i varje halvårsrapport medan företag i branschen teleoperatörer informerar om 0,75 

operativa risker per halvårsrapport.  Anmärkningsvärt är också att företag i 

hälsovårdsbranschen informerar om betydligt fler operativa risker än övriga branscher. På 

grund av detta är det alltså de operativa riskerna som varierar mest mellan de olika 

branscherna. I halvårsrapporterna är det större variation mellan hur många finansiella risker 

företagen har med än i årsredovisningarna. Skillnaden mellan de olika branschernas 

strategiska risker tycks vara något större än i årsredovisningarna. Det går alltså att konstatera 

att företag verksamma i olika branscher informerar olika mycket om strategiska, operativa och 

finansiella risker i halvårsrapporterna. 

 

Bland de strategiska riskerna i årsredovisningarna har konjunkturrisken varit vanligast 

förekommande för företag i branscherna: industri, konsumtionstjänster och material. Företag i 

branscherna informationsteknik och konsumtionsvaror informerar mest om konkurrentrisken. 

Företag i branscherna hälsovård och telekomoperatörer upplyser mest om riskerna med 

ändrad lagstiftning. I halvårsrapporterna var det mindre skillnad mellan vilka risker som 

företag inom de olika branscherna informerade mest om.  Företag i branscherna industri, 

informationsteknik, konsumtionstjänster, konsumtionsvaror och material har alla rapporterat 

mest om konjunkturrisken av de strategiska riskerna. Företag i branschen hälsovård 

rapporterar mest om konkurrenter och lagstiftning. Även företag i branschen teleoperatörer 

informerar mest om konkurrenter. 

 

För de operativa riskerna i årsredovisningarna rapporterar företag i branscherna industri och 

material mest om ansvars- och miljörisker. Företag i branscherna informationsteknik, 

konsumtionstjänster, konsumtionsvaror och teleoperatörer informerar mest om legala och 

etiska risker. Företag i hälsovård rapporterar mest om riskerna med produkt- och 

tjänsteutveckling. Även i halvårsrapporterna informerar företag i branschen hälsovård mest 

om produkt- och tjänsteutvecklingsrisker. Företag i branscherna industri och 

informationsteknik informerar mest om personalrisker. Företag i branschen 

konsumtionstjänster informerar mest om ansvars-, miljö-, och leverantörsrisker. Företag i 

branschen konsumtionsvaror lämnade mest upplysningar om inköps- och elpriser. Företag i 

materialbranschen lämnade mest information om kundberoende, leverantörer och personal. 

Företagen i branschen teleoperatörer har mest riskinformation om förvärv och omorganisering 

i sina halvårsrapporter. 

 

Alla företag utom de som är verksamma i branschen teleoperatörer informerar mest om 

valutarisken av de finansiella riskerna i årsredovisningarna. Företag i branscherna industri och 

teleoperatörer rapporterar också mest om kreditrisker. Företag i branschen för teleoperatörer 

var ensamma om att rapportera mest om ränterisken i årsredovisningarna. I halvårsrapporterna 

redovisar samtliga branscher mest om valutarisker. Företag i branschen för konsumtionsvaror 

informerar även lika mycket om ränterisker. Företag i branschen för teleoperatörer redovisar 

lika mycket kredit-, likviditet- och ränterisker som valutarisker i halvårsrapporterna. 
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4.5 Skuldsättningsgrad 

Figur 4.5.1 och 4.5.2 visar huruvida företagens skuldsättningsgrad har betydelse för hur 

företagen informerar om strategiska, operativa och finansiella risker i årsredovisningar i 

jämförelse med halvårsrapporter. Diagrammen visar hur många risker företagen i genomsnitt 

informerar om i en årsredovisning och i en halvårsrapport beroende på hur hög 

skuldsättningsgrad de har. 

 

 
          Figur 4.5.1 Risker i årsredovisningar – Skuldsättningsgrad (medelvärde) 

 

 
          Figur 4.5.2 Risker i halvårsrapporter – Skuldsättningsgrad (medelvärde) 

 

Figur 4.5.1 kan inte visa att det skulle finnas något samband mellan företagens 

skuldsättningsgrad och mängden riskupplysningar i årsredovisningarna för någon av riskerna. 

Figur 4.5.2 visar att företag med en skuldsättningsgrad på 0-0,05 informerar mest om risker 

och att företag med en skuldsättningsgrad på mer än 3 informerar allra minst om risker i 

halvårsrapporterna. Detta gäller samtliga av de tre riskkategorierna. Samtidigt finns det inget 

mönster för hur företag med en skuldsättningsgrad från 0,6-2,9 lämnar riskupplysningar. Det 

man kan avläsa från diagrammet är att skuldsättningsgraden har betydelse för 
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riskupplysningar i halvårsrapporter för företag som har en skuldsättningsgrad på 0-0,5 och 

3 >. Vad som ligger bakom dessa siffror kommer presenteras för var och en av 

skuldsättningsgrupperna i texten nedan. Underlaget återfinns i bilaga sex och sju. 

 

I årsredovisningarna rapporterar företagen med en skuldsättningsgrad från 0-1,1 och 1,8-2,3 

och 3 > mest om konjunkturriskerna av de strategiska riskerna. Företag med en 

skuldsättningsgrad på 1,2-1,7 och 2,4-2,9 informerar allra mest om konkurrentrisken. Företag 

med en skuldsättningsgrad på mer än 3 informerar lika mycket om konjunktur, kundbeteende, 

säsongsvariationer och trender. I halvårsrapporterna informerade företag med en 

skuldsättningsgrad mellan 1,2-2,9 mest om riskerna med konjunkturförändringar medan 

företagen med en skuldsättningsgrad på 0,6-1,1 och 3 > informerar mest om risken att 

kunderna skulle ändra sitt köpbeteende. Företagen med allra lägst skuldsättningsgrad 

informerade mest om konkurrentrisken. Företag med högst skuldsättningsgrad informerade 

lika mycket om kundbeteende, säsongsvariationer och trender.  

 

Angående de operativa riskerna informerade 0-0,5 och 1,8-3 > mest om legala och etiska 

risker medan företag med en skuldsättningsgrad på 0,6-1,7 rapporterade mest om ansvars- och 

miljörisker i årsredovisningarna. I halvårsrapporterna är det stor variation på vilka operativa 

risker som företag inom olika skuldsättningskategorier har informerat mest om. Företag med 

lägst skuldsättningsgrad har informerat mest om produkt- och tjänsteutveckling, 0,6-1,7 om 

förvärv och omorganisering, 1,8-2,3 om kundberoende, 2,4-2,9 om tvister och 3 > har 

rapporterat mest om IT- och informationssäkerhet och leverantörer. 

 

Av de finansiella riskerna i årsredovisningarna har valutarisken varit vanligast förekommande 

för företag med en skuldsättningsgrad på 0-0,5 och 1,2-2,9. Företag med en 

skuldsättningsgrad på 0,6-1,1 har informerat mest om kreditrisken medan 3 > har informerat 

mest om ränterisker. I halvårsrapporterna har samtliga företag oavsett skuldsättningsgrad 

rapporterat mest om valutarisker. Företag med en skuldsättningsgrad på 1,8-2,3 rapporterade 

dessutom lika mycket om ränterisker. 
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5 Analys 

5.1 Risker och riskhantering 

Oavsett vilken typ av risk det är fråga om så redovisar företagen betydligt färre risker i 

halvårsrapporterna än i årsredovisningarna. Dessutom är riskhanteringen låg i 

halvårsrapporterna.  

 

Företagen informerar visserligen om färre strategiska risker i halvårsrapporterna men fokus 

ser ut att ligga på samma sorts risker. Företagen har valt att informera mest om konjunktur, 

konkurrenter, lagstiftning och kundbeteende.  

 

Företagen informerar mycket mer om operativa risker i årsredovisningarna än i 

halvårsrapporterna. Vidare läggs det olika fokus på vilka risker företagen informerar om 

beroende på om de återfinns i en årsredovisning eller i en halvårsrapport. I årsredovisningen 

har företagen informerat mest om ansvars- och miljörisker samt legala- och etiska risker. I 

halvårsrapporterna utgör dessa risker de lägre staplarna. Istället finns flest operativa risker i 

halvårsrapporterna om produkt- och tjänsteutveckling. Detta kan förklaras genom att 

omständigheterna har förändrats sedan juni då halvårsrapporten sammanställdes, eller att 

företagen helt enkelt har valt att lägga fokus på olika typer av operativa risker i 

årsredovisningar och halvårsrapporter.  

 

I både årsredovisningarna och halvårsrapporterna är valutarisken vanligast förekommande av 

de finansiella riskerna. Den finansiella risk som det informeras minst om är 

pensionsåtaganden vilket beror på att den klassas som en skuld som regleras av IAS 1 p. 125. 

Förutom pensionsåtaganden var det vanligast att företagen valde bort att upplysa om 

finansieringsrisken i årsredovisningarna. En förklaring kan vara att IFRS 7 inte kräver att 

företagen ska ta upp denna risk i de finansiella rapporterna. Det här betyder att lagstiftningen 

har effekt på företagens riskupplysningar i finansiella rapporter.  Förklaringen till att 

företagen ändå informerar mycket om finansiella risker beror på att de är skyldiga att tillämpa 

IFRS 7 i sin koncernredovisning. Även om IFRS 7 gäller för såväl årsredovisningar som 

halvårsrapporter så redovisar företagen betydligt färre finansiella risker i halvårsrapporterna. 

Dessutom är variationen mellan hur mycket finansiella risker som nämns i halvårsrapporterna 

större än i årsredovisningarna. Konsekvensen blir att det blir svårare att jämföra olika 

halvårsrapporter med varandra än årsredovisningar. En del företag informerar inte om risker i 

sina halvårsrapporter överhuvudtaget medan endast ett företag inte informerade om finansiella 

risker i årsredovisningen. Det beror troligtvis på att IAS 34 uttryckligen skriver att företagen 

bara måste ta med väsentliga förändringar och inte behöver upprepa det som redan finns med i 

den senaste årsredovisningen, om det inte är så att de själva vill. Konsekvensen är att vissa 

företag vill medan andra inte vill lämna frivillig riskinformation i delårsrapporterna.  

 

Riskhanteringen är högst för operativa och finansiella risker. En orsak till att det är vanligt 

med riskhantering för de finansiella riskerna kan vara för att IFRS 7 kräver att företagen ska 

ange sina mål, principer och metoder för att hantera finansiella risker (IFRS 7, p. 33b). Det 

finns ingen standard som ställer krav på riskhantering för varken de strategiska eller operativa 

riskerna. En orsak till att företag ändå presenterar riskhantering i årsredovisningarna kan bero 

på att IFRS 7 genom sina krav på de finansiella riskerna uppmuntrar till riskhantering för 

övriga risker. Det kan också bero på att företagen ser riskhantering som ett sätt att signalera 

till intressenterna att de är ansvarsfulla och klarar av att leda företaget även i motvind (IFAC 

1999, s. 10). Det blir således ett sätt att differentiera sig gentemot sina konkurrenter (Skinner 

1994, s. 58).  
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IFRS uppfattas som ett principbaserat regelverk. Konsekvensen av detta är att standarderna 

ger otillräcklig information om hur de tolkas vilket förstås leder till att olika personer tolkar 

dessa på olika sätt. Konsekvensen blir att standarder används på olika sätt i olika situationer 

(Bentston, Bromwich & Wagenhoffer 2006, s. 183; Wüstermann & Wüstermann 2010, s. 1). 

IFRS 7 bör däremot räknas som en regelbaserad standard eftersom den ändå innehåller 

detaljerad information om vad företagen måste ha med i sina finansiella rapporter.  Agoglia, 

Doupnik och Tsakumis (2011, s. 764) studie visar att regelbaserade standarder är bättre än 

principbaserade om syftet är att företagen ska lämna ut mer information i finansiella 

rapporter. Fördelen med regelbaserade standarder är dessutom att de förbättrar jämförbarheten 

mellan finansiella rapporter. Även om det finns fördelar med regelbaserade standarder menar 

motståndarna att det skulle bli för stora mängder instruktioner och undantag i standarderna. 

Dessutom skulle det skapa problem vid tillämpningen eftersom precisa regler ständigt 

behöver justeras på grund av förändringar i omvärlden (Bentston, Bromwich & Wagenhoffer 

2006, s. 168). IAS 34 kan inte beskrivas som en principbaserad standard då den inte är 

svårtolkad.   Enligt IAS 34 är det upp till företagen själva att bestämma hur mycket risker de 

vill redovisa om. Det finns därmed inget tvivel om hur företagen ska tolka IAS 34. Orsaken 

till att IAS 34 försämrar jämförbarheten mellan delårsrapporter är för att den ger maximal 

valfrihet till företagen att själva bestämma. Vidare saknas det standarder för hur företagen ska 

informera om strategiska och operativa risker i både årsredovisningar och halvårsrapporter. 

Johansson (2010, s. 77) menar att avsaknaden av standarder inte ska blandas ihop med 

problematiken kring principbaserade standarder, då det är två helt skilda problem. 

 

Det är inte självkart vilka effekter ökad lagstiftning får på företagens vilja att informera mer 

om risker. Ett alternativ är att mer lagstiftning gör företagen mer motiverade att öka 

riskupplysningarna långt ovanför kraven, medan en annan teori är att företagen inte kommer 

informera mer om risker än vad som är absolut nödvändigt (Broberg, Tagesson & Collin 

2009, s. 353). Flera forskare anser att det behövs lagstiftning för att företagen åtminstone ska 

nå upp till en miniminivå för att intressenterna ska få tillräckligt mycket information om 

företagen (Ismail & Chandler 2005, s. 2; Hart 2009, ss. 439-440). Enligt Ismail och Chandler 

(2005, s. 4) har företagen lämnat mer information i delårsrapporterna allt eftersom kraven på 

vad som ska ingå i en delårsrapport har ökat. Ismail och Chandler (2005, s. 4) är trots att det 

alltid finns en skillnad mellan hur företag lämnar upplysningar i finansiella rapporter ändå 

övertygade om att ytterligare lagstiftning skulle kunna minska differensen mellan olika 

företag. Ismail och Chandler (2005, s. 23) och Dobler (2008, s. 185) anser att standarderna är 

otydliga och svåra att tolka. Dobler (2008, s. 185) menar även att detta inte enbart är ett 

problem för de risker som är frivilliga för företagen att informera om utan det gäller även de 

risker som är obligatoriskt att informera om. Enligt Dobler (2008, s. 185) är ökad reglering en 

förutsättning för att kvaliteten i de finansiella rapporterna ska öka.   

 

När det varken finns standarder för strategiska eller operativa risker innebär det att företagen 

inte behöver anpassa sina årsredovisningar och halvårsrapporter efter lagstiftningen för dessa 

risker. Det här betyder att det måste finnas andra faktorer som påverkar hur företag väljer att 

informera om strategiska och operativa risker i årsredovisningar.  

 

Företagen har incitament att lämna frivilliga upplysningar om risker samtidigt som det finns 

skäl att göra det motsatta. Waymire (1984, s. 717) hävdar att företag som väljer att ge ut 

frivillig information som är positiv bidrar till att aktiekursen stiger medan negativa prognoser 

leder till att aktiekursen sjunker (Waymire 1984, s. 717). Enligt det här tankesättet bör 

företagen undvika att informera om risker eftersom det får räknas som negativ information 

medan det är bra om de informerar om riskhantering eftersom det får räknas som positiv 
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information. Bird och Yeung (2011, s. 310) menar att aktieägarnas reaktion på företagens 

riskupplysningar beror på samhällsekonomin. Positiva nyheter förstärktes vid högkonjunktur 

medan negativa nyheter förstärktes när ekonomin gick dåligt (Bird & Yeung 2011, s. 310). 

Enligt det här resonemanget bör företagen undvika att informera om risker under 

lågkonjunkturer. Korosec och Horvat (2005, s. 220) menar att riskupplysningar i finansiella 

rapporter ger konkurrenterna ökad insikt om företagets risker, vilket konkurrenterna kan 

använda sig av för att själva göra strategiska val. Det kan därför vara en anledning att 

begränsa riskinformationen i finansiella rapporter.  

 

En annan förklaring till skillnaderna i riskrapportering mellan företag är att de anpassar hur 

mycket risker de lämnar ut i finansiella rapporter beroende på vad intressenterna efterfrågar 

för information (Kanto & Schadewitz 2003, s. 722).  Ytterligare en aspekt är att alla företagets 

intressenters informationsbehov inte prioriteras lika mycket. Företagen ska huvudsakligen 

fokusera på att tillgodose primärgruppens informationsbehov (IASBs föreställningsram 2010, 

s. 46). Det här betyder att de risker som företagen har valt att ha med i årsredovisningarna och 

halvårsrapporterna har valts ut just för att primärgruppen ska få den information som de 

efterfrågar. Således är de till exempel inte särskilt intresserade av risker kopplade till trender, 

produktförfalskning IT- och informationssäkerhet och driftstörningar med mera.  

 

Enligt signalteorin lämnar företagen frivilligt ut upplysningar för att antingen urskilja sig på 

ett positivt sätt från mängden eller för att de vet att negativ informationen ändå kommer 

komma fram förr eller senare (Skinner 1994, s. 58). Det handlar helt enkelt om att bygga upp 

ett gott rykte för att få förtroende många år framöver. Det kan mycket väl vara en svår 

avvägning emellanåt att avgöra hur mycket risker ett företag ska informera om. Vad företaget 

än gör finns det risk att det blir fel. Om ett företag informerar om många risker finns risken att 

intressenterna får en negativ uppfattning om företaget (Healy & Palepu 2001, s. 424). 

Samtidigt kan bristfällig riskinformation leda till ett minskat förtroende hos intressenterna. 

Konsekvensen blir då att intressenten inte längre litar på företagets egna uttalanden och 

uppfattar informationen som falsk (Watson, Shrives & Marston 2002, s. 291). Företag 

informerar olika utförligt om risker i årsredovisningar och halvårsrapporter vilket kan ha sin 

grund i att företagen använder olika strategier för att kunna sända ut så positiva signaler som 

möjligt om företaget. Olika företag tror på olika metoder. 

 

Agentteorin har också använts som en förklaring till varför företag informerar olika mycket 

om risker i finansiella rapporter. Enligt agentteorin finns det en ständigt pågående konflikt 

mellan principalen och agenten, det vill säga mellan företaget och investerarna (Cotter, 

Lokman & Najah 2011, s. 83). En åtgärd för att minska bonding- och monitoringkostnaderna 

kan vara att öka riskrapporteringen i de finansiella rapporterna (Watson, Shrives & Marston 

2002, ss. 289-290). Skillnaderna mellan hur mycket risker företagen informerar om i 

finansiella rapporter kan därmed förklaras genom att det finns variationer mellan hur 

företagen har valt att lämna ut riskupplysningar i den finansiella rapporten som alternativ till 

övervakningskostnaderna.  

 

De fyra kvalitativa egenskaperna som den finansiella rapporten måste uppfylla för att 

kvaliteten ska vara tillräckligt hög i den finansiella rapporten är: begriplighet, relevans, 

tillförlitlighet och jämförbarhet (IASB 2001, p. 24). Studien visar att företagen informerar 

olika mycket om risker vilket leder till att jämförbarheten försämras. En intressent behöver 

kunna jämföra de olika företagen på samma premisser för att få en korrekt bild. Det kan vara 

svårt för företaget att uppnå relevanskriteriet samtidigt som full hänsyn tas till tillförlitlighet. 

Det är tidskrävande att ta fram relevant information, och allt eftersom tiden går att ta fram 
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denna mister den gradvis sin tillförlitlighet genom att den blir inaktuell (IASB 2001, p. 43). 

Eftersom halvårsrapporterna har ett halvårsperspektiv i jämförelse med årsredovisningarna 

som återger ett räkenskapsår, kan slutsatsen dras att risker som nämns i halvårsrapporterna är 

snarare relevanta än tillförlitliga. Med tanke på att årsredovisningarna avser en längre period 

än halvårsrapporterna får det antas att tillförlitligheten i årsredovisningarna har prioriterats 

framför relevanskriteriet. Det kan vara en tänkbar anledning till att företagen informerar om 

färre risker i halvårsrapporterna.   

 

Det finns fler orsaker till att företagen informerar om betydligt färre risker i 

halvårsrapporterna än i årsredovisningarna. En förklaring kan vara att företagen har svarat 

olika på de låga kraven i IAS 34. Enligt Broberg, Tagesson och Collin (2009, s. 353) kommer 

en del företag eftersträva att alltid lämna mer upplysningar än vad regelverket kräver medan 

andra kommer välja att inte informera om mer än vad de måste. Det här leder till att en del 

företag vill utmärka sig genom att lämna utförliga riskbeskrivningar medan andra anser att det 

tvärtom skulle leda till negativa konsekvenser. Om de övriga företagen som är noterade på 

Stockholmsbörsen inte informerar om många risker bör det leda till att inget företag vill sticka 

ut i mängden och på så vis bli uppfattat som ett företag med extra mycket risker. En annan 

orsak till att företagen lämnar färre riskupplysningar i halvårsrapporterna än i 

årsredovisningarna kan vara för att de har gjort en bedömning att nyttan inte kommer 

överstiga kostnaden. För att det ska vara meningsfullt för företaget att informera om risker i 

halvårsrapporten måste fördelarna vara större än nackdelarna (IASB 2001, p. 44). Ytterligare 

en orsak till att halvårsrapporter innehåller färre risker och lägre riskhantering kan vara för att 

intressenterna inte har efterfrågat informationen i halvårsrapporterna utan nöjer sig med att 

läsa senaste årsredovisningen. 

 

Fromm (2005, s. 4) nämner att begreppet risk saknar en enhetlig definition. Utan en definition 

ökar risken för att olika personer kommer ha olika uppfattning om vad som räknas som en 

risk. Det är inte heller möjligt för människor att bedöma risker på ett objektivt sätt. Det finns 

förväntningar om att experter ska kunna göra korrekta bedömningar trots att vanliga 

människor påverkas av känslor när de ska bedöma risker (Fromm 2005, s. 4-5). 

Problematiken bakom att det inte finns en given riskdefinition kan på så vis ha haft en 

inverkan på skillnader mellan hur företag i denna studie rapporterar om risker i finansiella 

rapporter.  

5.2 Företagens storlek 

Enligt figur 4.3.1 finns det ett samband mellan företagens storlek och riskrapportering i 

årsredovisningar för: konjunktur, konkurrenter, lagstiftning, omvärlden, produktförfalskning 

och för kategorin övriga risker. Eftersom de tre första som nämndes också hör till de 

strategiska risker som det har rapporterats mest om skulle en sammanslagning av dessa och 

de risker det inte finns ett samband för, visa på ett resultat där Large Cap redovisar 196 

strategiska risker, Mid Cap 153 och Small Cap 117, trots att det inte skulle ge en helt korrekt 

bild av situationen. I halvårsrapporterna finns det ett samband för kundbeteende, lagstiftning, 

omvärlden, produktförfalskning och varumärkespositionering. Företagens skillnader i 

riskrapportering kan alltså förklaras av företagens storlek för sex av tio strategiska risker i 

årsredovisningarna och för fem av tio i halvårsrapporterna.  

 

Resultatet från figur 4.3.3 visar att det finns ett samband mellan storlek och riskrapportering 

för sju av femton operativa risker i årsredovisningarna; ansvar och miljö, brott och etik, 

förvärv och omorganisering, inköps- och elpriser, patent, produkt- och tjänsteansvar och 

produkt- och tjänsteutveckling. Samma situation gäller här som för de strategiska riskerna att 
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en summering av de femton riskerna skulle visa att större företag informerar mer om 

operativa risker. Då med ett resultat att Large Cap företag redovisar 445 operativa risker, Mid 

Cap företag 295 och Small Cap företag 223. Men där finns inte hela sanningen. Sambandet är 

mycket starkt för ansvars- och miljörisker samt legala och etiska risker varför dessa har ett 

stort inflytande vid en eventuell sammanslagning.   I halvårsrapporterna finns det ett samband 

för: ansvar och miljö, brott och etik, driftstörningar, förvärv och omorganisering, IT- och 

informationssäkerhet, leverantörer, patent, produkt- och tjänsteansvar, produkt- och 

tjänsteutveckling och för övriga risker. Det här innebär att det finns ett samband mellan 

företagens storlek och antal operativa risker för sju av femton risker i årsredovisningarna och 

för nio av femton risker i halvårsrapporterna.  

 

Figur 4.3.5 visar att det finns ett samband mellan storlek och upplysningar av finansiella 

risker i årsredovisningarna för: finansiering, kredit, pensionsåtaganden och ränta. En 

summering av de finansiella riskerna i årsredovisningarna hade emellertid gett ett resultat där 

Large Cap informerar om 255 finansiella risker, Mid cap 230 och Small Cap 192, vilket 

förstås skulle ge missvisande information. I halvårsrapporterna finns det inget som helst 

samband mellan storlek och hur mycket företagen informerar om finansiella risker. Därmed 

finns det ett samband mellan företagens storlek och riskrapportering för fyra av sex finansiella 

risker i årsredovisningarna och i halvårsrapporterna finns inget samband för någon av de 

finansiella riskerna.  

 

Studiens resultat, att företagens storlek har betydelse för en del av riskerna i framförallt 

årsredovisningarna, får stöd från tidigare forskning (Cooke 1989, s. 119; Meek, Roberts & 

Gray 1995, s. 558; Broberg, Tagesson & Collin 2009, s. 371; Zadeh & Eskandari 2012, s. 14). 

Det finns flera orsaker till varför större företag informerar mer om risker än vad mindre 

företag gör. Cooke (1989, s. 119), Meek, Roberts och Gray (1995, s. 558) menar att det delvis 

beror på att större företag är mer komplexa och även utsätts för mer risker. En annan orsak är 

att det är dyrare för ett mindre företag att göra riskanalyser än vad det är för ett större företag 

(Singhvi & Desai 1971, s. 131; Meek, Roberts & Gray 1995, s. 558; Watson, Shrives och 

Martson 2002, s. 297).  

 

Enligt agentteorin är det är troligare att det ska uppstå konflikter mellan agenter och 

principaler i Large Cap företag eftersom informationsassymmetrin i stora företag är större än i 

mindre företag (Broberg, Tagesson & Collin 2009, s. 354). Påståendet innebär att större 

företag möter högre krav på information i sina finansiella rapporter (Broberg, Tagesson & 

Collin 2009, s. 354). Enligt Singhvi och Desai (1971, s. 131) är det desto mer meningsfullt för 

ett större företag att lämna riskupplysningar eftersom den finansiella rapporteringen är ett sätt 

att marknadsföra företagets aktier. Då större företag har fler intressenter och fler potentiella 

aktieägare blir nyttan större att informera om företagets risker. Singhvi och Desai (1971, s. 

131) menar också att de mindre företagen är mer kritiska till att lämna upplysningar om risker 

eftersom de är oroliga för att det ska skada företaget.  De större företagen är mer synliga i 

samhället vilket innebär att den finansiella rapporten bara utgör en del av all information som 

når intressenterna. För de mindre företagen som inte syns i media på samma sätt blir de 

finansiella rapporterna viktiga för att kommunicera med intressenterna.  

 

Det faktum att större företag informerar mer om risker i årsredovisningar än vad mindre 

företag gör kan förklaras med hjälp av signalteorin. Skinner (1994, s. 58) påpekar att företag 

frivilligt upplyser om negativ information för att undvika att någon utomstående avslöjar 

informationen. Media lägger större resurser på bevakning av de större företagen eftersom det 

ligger i allmänhetens intressen att bli informerad om nyheter. Större företag har fler 
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intressenter vilket betyder att det är fler som påverkas av företagets resultat och 

framtidsutsikter. Det här innebär också att när företaget döljer information för intressenterna 

är det större risk för ett Large Cap företag att bli avslöjat än för ett Small Cap företag. Det 

finns flera fördelar med att presentera riskerna innan någon annan extern part gör det. Skinner 

(1994, s. 58) hävdar att genom att företaget så tidigt som möjligt informerar om de ändrade 

förhållandena kan reducera den skada som intressenterna kan drabbas av genom att vara 

ovetande. Det här är parallellt ett sätt att reducera antalet käranden i en eventuell rättsprocess 

(Skinner 1994, s. 58).   

 

Större företag är troligtvis listade på fler börser än vad mindre företag är. Enligt Rajab och 

Handley-Schachler (2009, s. 5) informerar företag som är börsnoterade på många olika listor 

om mer risker på grund av att de måste uppfylla varje börs krav för att få fortsätta vara 

noterad på den aktuella börsen. På det här sättet påverkar lagstiftningen i olika länder 

företagens finansiella rapporter och försvårar därmed harmoniseringen. 

 

Rajabs och Handley-Schachlers (2009, s. 11) studie fastslog att det inte finns något samband 

mellan företagens storlek och hur de rapporterar om risker i halvårsrapporterna. Tyvärr gav 

Rajab och Handley-Schachler (2009, s. 11) ingen förklaring till varför det inte finns ett 

samband. Enligt denna studie finns det ett samband för fem strategiska och nio operativa 

risker av totalt 31 risker i halvårsrapporterna. Det här betyder att företagens storlek påverkar 

riskrapporteringen för en del av riskerna i halvårsrapporterna. Andra tänkbara faktorer som 

kan ha betydelse för hur företagen informerar om risker i halvårsrapporter nämndes i avsnitt 

5.1.  

5.3 Branschtillhörighet 

Figur 4.4.1 och 4.4.2 visar att det finns en skillnad mellan vilka risker som företagen från 

olika branscher informerar om. Det finns även stöd för detta i tidigare forskning (Cooke 1989, 

s. 119; Meek, Roberts & Gray 1995, s. 567; Broberg, Tagesson & Collin 2009, s. 351; Rajab 

& Handley-Schrachler 2009, s. 14).   

 

Enligt Meek, Roberts och Gray (1995, s. 566) har inte branschtillhörighet någon betydelse för 

hur mycket strategiska risker företagen informerar om. Detta är inte i överensstämmelse med 

denna studies resultat då det tvärtom finns stora variationer, i synnerlighet i 

årsredovisningarna. Den enda strategiska risken som jag anser borde påverka samtliga 

branscher är risken för konjunkturnedgång. De övriga strategiska riskerna är trots allt ganska 

specifika för de olika branscherna. Det bör finnas varierande konkurrenssituationer beroende 

på vilken bransch företaget verkar inom. Säsongsvariationer är ett annat exempel på en 

strategisk risk som inte kan förmodas vara relevant för alla branscher.   

 

Det finns flera förklaringar till varför företag i olika branscher informerar om olika risker. 

Dels kan det bero på att lagstiftningen ställer varierande krav på olika branscher (Cooke 1989, 

s. 119; Meek, Roberts & Gray 1995, s. 567; Rajab & Handley-Schrachler 2009, s. 14). Därtill 

är vissa marknader mer känsliga för utökade riskavsnitt i rapporterna än vad andra är. Vidare 

kan det mycket väl vara så att olika branscher möter olika risker eftersom deras verksamheter 

skiljer sig åt. Det leder förstås till att de har olika uppfattning om vad som är relevant att ha 

med i årsredovisningarna och halvårsrapporterna (Meek, Roberts & Gray 1995, s. 559). 

Däremot informerade företagen i de olika branscherna nästan lika mycket om de finansiella 

riskerna i årsredovisningarna. Det kan bero på att alla börsnoterade företag i EU måste följa 

IFRS och därmed enligt IFRS 7 upplysa om finansiella risker i sin koncernredovisning. 

Vilken bransch företagen tillhör har ingen betydelse för i vilken mån de upplyser om 
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finansiella risker eftersom det är obligatorisk att göra så. I halvårsrapporterna råder däremot 

inte denna samstämmighet för de finansiella riskerna mellan de olika branscherna. Det beror 

på att företagen enligt IAS 34 inte är skyldiga att redovisa risker, inte ens finansiella risker. 

 

Den institutionella teorin hävdar att företagens informationsutgivning styrs av vilka branscher 

de tillhör (Eriksson-Zetterqvist 2009, s. 54). Företagen väljer inte utan kommer att tvingas 

anpassa sig efter de övriga företagen inom samma bransch. Därutöver måste de anpassa 

riskrapporteringen när det tillkommer nya standarder som de måste följa (Dimaggio & Powell 

1983, ss. 149-150). Det här betyder att företagen studerar vilka risker andra företag inom 

samma bransch har tagit upp under de senaste åren och helt enkelt anpassar sin egen 

finansiella rapportering efter detta.   

 

För att jämföra företagens årsredovisningar med halvårsrapporter inom varje bransch kan det 

konstateras att företag i fem av de sju branscherna informerar mest om samma typ av 

strategisk risk i både årsredovisningarna och halvårsrapporterna. För de operativa riskerna 

finns det endast företag i en bransch som rapporterar samma risk som nummer ett vid 

jämförandet av årsredovisningarna med halvårsrapporterna, nämligen företag i 

hälsovårdsbranschen som har mest projekt- och tjänsteutvecklingsrisker oavsett rapport. 

Överlag är det mer fokus på ansvars- och miljörisker samt legala- och etiska risker i 

årsredovisningarna medan halvårsrapporterna lägger mest vikt vid leverantörs- och 

personalrisker. Samtliga företag oavsett vilken bransch de tillhör rapporterar mest om 

valutarisker av de finansiella riskerna i både årsredovisningarna och halvårsrapporterna. 

Däremot rapporterar de betydligt färre finansiella risker i halvårsrapporterna.  

 

Det finns även vissa likheter mellan företagens riskrapportering i de olika branscherna. 

Elzahar och Hussainey (2012, s. 143) anser att det inte finns någon skillnad mellan hur företag 

i olika branscher informerar om risker i halvårsrapporter. Det som möjligen talar emot att det 

skulle finnas ett samband mellan branschtillhörighet och hur företagen informerar om risker 

är att företagen inom varje specifik bransch inte mer konsekvent rapporterar om samma risker 

i årsredovisningarna som i halvårsrapporterna. Dessutom är det relevant att titta på hur stora 

företagen är som har studerats i varje bransch.  

 

Då denna studie kunde visa att företagets storlek har betydelse för hur mycket risker företagen 

informerar om i årsredovisningarna för 17 av 31 risker påverkar detta resultatet när företagen i 

de olika branscherna jämförs med varandra. Företagen som ingår i branschen industri är jämnt 

fördelade mellan Large Cap, Mid Cap och Small Cap företag med elva företag i vardera 

kategori. För företag som är verksamma inom informationsteknikbranschen är betydligt fler 

Small Cap företag än Large Cap företag och Mid Cap företag. Om det istället hade varit en 

jämn fördelning mellan hur stora företagen är i informationstekniksbranschen är det inte 

omöjligt att riskrapporteringen i denna bransch hade varit högre än vad den visar i denna 

studie. Utifrån resultatet i denna studie behöver ingen hänsyn tas till företagets storlek i 

halvårsrapporterna eftersom studien inte kunde konstatera att företagens storlek hade någon 

större betydelse för riskrapporteringen i just dessa rapporter. 

5.4 Skuldsättningsgrad 

Enligt Watson, Shrives och Marston (2002, s. 294) och Broberg, Tagesson & Collin (2009, s. 

351) finns det ett positivt samband mellan riskupplysningar i finansiella rapporter och 

företagens skuldsättningsgrad. Trots tidigare studiers resultat kunde inte denna studie visa på 

ett sådant samband.  
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Diagrammet från figur 4.5.1 visar att det inte finns ett samband i årsredovisningarna. Genom 

att ta hjälp av bilaga sex och sju går det att få information om för vilka av de strategiska, 

operativa och finansiella riskerna det finns ett samband mellan företagens skuldsättningsgrad 

och riskrapportering. Enligt bilaga sex finns det inte en enda av de strategiska, operativa, eller 

finansiella riskerna som visar att företagens skuldsättningsgrad skulle ha betydelse för hur 

företagen informerar om risker i årsredovisningar. Det vill säga att varken företag med hög 

eller låg skuldsättningsgrad redovisar få eller många risker.  

 

Figur 4.5.2 angående skuldsättningsgradens betydelse i halvårsrapporter visar att företag med 

den lägsta skuldsättningsgraden informerar mer om risker än vad företag med den allra högsta 

skuldsättningsgraden gör. Detta stämmer emellertid inte fullt ut för samtliga av riskerna. 

Genom att titta närmare på bilaga sju framkommer det att företag med en skuldsättningsgrad 

på 3 > informerar mer om kundbeteende, säsongsvariationer och trender än vad företag med 

en 0-0,5 gör. Samma förhållande gäller för de operativa riskerna där företag med en hög 

skuldsättningsgrad faktiskt informerar mer om IT- och informationssäkerhet och 

leverantörsrisker än vad företag med en lägre skuldsättningsgrad gör. Det finns möjligen en 

trend som visar att företag med en hög skuldsättningsgrad informerar mindre om risken för 

driftstörningar och legala- och etiska risker. För de finansiella riskerna i halvårsrapporterna 

finns det inte heller något samband om man tittar på de enskilda riskerna inom gruppen 

finansiella risker. Men genom att siffrorna slår ut varandra blir det ändå så att totalsumman 

visar att företag med den allra lägsta skuldsättningsgraden informerar mer om finansiella 

risker än vad företag med den högsta skuldsättningsgraden gör. 

 

Genom att granska figur 4.1.2 går det att utläsa att de olika skuldsättningskategorierna inte 

innehåller lika många Large Cap företag, Mid Cap företag och Small Cap företag. Skillnaden 

är störst för de företag med en skuldsättningsgrad på 1,2-1,7 där kategorin baseras på 13 

Large Cap företag, 8 Mid Cap företag och 6 Small Cap företag. Orsaken till att det här är 

viktigt att ta hänsyn till är att en jämnare fördelning mellan de olika företagsstorlekarna 

sannolikt hade bidragit till att antalet risker och procent riskutrymme för exempelvis företag 

med en skuldsättningsgrad på 1,2-1,7 hade blivit lägre än vad som presenteras i figur 4.5.1 

och 4.5.2.    

 

Sammanfattningsvis kunde den här undersökningen inte visa att det skulle ha någon betydelse 

vilken skuldsättningsgrad företagen har och hur de informerar om risker. Denna del av studien 

stödjs av Rajab och Handley-Schachlers (2009, s. 11) studie som inte heller visar att 

företagens skuldsättningsgrad skulle ha någon som helst påverkan på i vilken omfattning 

företagen informerar om risker. Även om studien varken kan visa att företag med en hög 

skuldsättningsgrad informerar mer om risker eller att företag med en låg skuldsättningsgrad 

informerar mer om risker, så kan figur 4.5.1 och 4.5.2 tillsammans med bilaga sex och sju ge 

information om vilka risker företag med olika skuldsättningsgrad tenderar att informera om. 
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6 Slutsats 
 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur företag som är börsnoterade på NASDAQ 

OMX Stockholm informerar om risker och riskhantering i årsredovisningar i jämförelse med 

halvårsrapporter. Dessutom syftar studien till att ta reda på om det finns något samband 

mellan hur företagen lämnar riskupplysningar och företagens storlek, branschtillhörighet och 

skuldsättningsgrad.   

 

Studien har bidragit till att ge information om exakt vilka risker företagen informerar om och 

hur riskupplysningen påverkas av företagens storlek, branschtillhörighet och 

skuldsättningsgrad. Alternativet att enbart gruppera riskerna i strategiska, operativa och 

finansiella risker utan att undersöka närmare vilka risker som finns under varje kategori hade 

gett ett missvisande resultat då de olika riskeras frekvens slår ut varandras resultat. Genom att 

identifiera varje risk har jag kunnat visa på vilka risker där det faktiskt finns ett samband 

mellan antalet risker och olika variabler.  

 

Studien visar att de undersökta företagen upplyser om betydligt fler strategiska, operativa och 

finansiella risker i årsredovisningarna än i halvårsrapporterna. Det kan bero på att det i 

enlighet med IAS 34 är upp till företagen själva att avgöra om de vill informera om risker i 

halvårsrapporten då riskerna redan finns med i den senaste årsredovisningen. Svårigheten att 

jämföra olika halvårsrapporter med varandra uppkommer framförallt av denna orsak. Den 

sparsamma rapporteringen i halvårsrapporterna kan också bero på att företagen prioriterar 

relevans framför tillförlitlighet. Halvårsrapporterna fungerar trots allt som ett komplement till 

årsredovisningarna och då finns det förväntningar om att informationen ska komma ut snabbt. 

Ytterligare en förklaring till att företagen informerar om betydligt färre risker i 

halvårsrapporterna än i årsredovisningarna kan vara för att företagen anser att nyttan inte 

överstiger kostnaden (IASB 2001, p. 44). För övrigt kan det bero på att informationen i 

halvårsrapporterna helt enkelt speglar intressenternas efterfrågan av information. Det skulle 

betyda att intressenterna anser att det är viktigare att informationen är relevant än omfattande 

då det ändå finns en årsredovisning tillgänglig. 

 

IFRS 7 kräver att företagen informerar om finansiella risker i årsredovisningarna. Med tanke 

på att företagen vanligtvis nämner finansiella risker vid upprepade tillfällen i 

årsredovisningarna måste det betyda att lagstiftningen har tydlig effekt på rapporteringen av 

finansiella risker. Det finns ingen standard som ställer krav om hur företagen ska informera 

om strategiska och operativa risker. Det här innebär att det måste finnas andra parametrar som 

påverkar hur företagen informerar om risker i årsredovisningar och halvårsrapporter. En enkel 

förklaring kan vara att företagen anpassar sig efter intressenternas informationsbehov och 

informerar om de risker som intressenterna är mest intresserade av. Det skulle också kunna 

förklaras med hjälp av signalteorin (Skinner 1994, s. 58). Variationerna i finansiella rapporter 

skulle kunna uppkomma på grund av att företag använder olika strategier för att signalera så 

positiva signaler som möjligt till intressenterna. En annan orsak skulle kunna vara att företag 

har gjort olika bedömningar när de valt om de vill öka kostnaderna för övervakning eller om 

de hellre vill öka riskrapporteringen i de finansiella rapporterna.   

 

Riskhanteringen är relativt hög för de strategiska riskerna och mycket hög för de operativa 

och finansiella riskerna i årsredovisningarna. I IFRS 7 finns det krav om att de finansiella 

riskerna måste presenteras tillsammans med riskhantering. En anledning till att 

riskhanteringen ändå är relativt hög för strategiska risker och väldigt hög för operativa risker 

kan vara att IFRS 7 inspirerar företagen till att även informera om riskhantering för övriga 
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risker. I halvårsrapporterna är riskhanteringen däremot genomgående låg oavsett vilken risk 

som studeras. Det förklaras med att företagen enligt IAS 34 inte är skyldiga att informera om 

riskhantering i halvårsrapporter. 

 

Det finns ett positivt samband mellan företagens storlek och riskupplysningar för sex av tio 

strategiska risker i årsredovisningarna. I halvårsrapporterna finns ett sådant samband för fem 

av tio strategiska risker. För de operativa riskerna finns det ett samband för sju av femton 

risker och i halvårsrapporterna för nio av femton operativa risker. Gällande de finansiella 

riskerna finns det ett positivt samband mellan företagens storlek och antal risker för fyra av 

sex finansiella risker. I halvårsrapporterna finns det inget sådant samband för någon av de 

finansiella riskerna. Denna studie bekräftar tidigare forskningsresultat att företagens storlek 

påverkar hur mycket risker företagen informerar om i finansiella rapporter (Cooke 1989, s. 

119; Meek, Roberts & Gray 1995, s. 558; Broberg, Tagesson & Collin 2009, s, 371; Zadeh & 

Eskandari 2012, s. 14). Enligt agentteorin är det ökad risk att det ska uppstå konflikter i större 

företag än i små på grund av att informationsassymmetrin är högre i dessa företag (Broberg, 

Tagesson & Collin 2009, s. 354). Studiens resultat kan även förklaras med signalteorin då 

större företag i högre utsträckningen än mindre riskerar att bli avslöjade om de håller inne 

med hemlig information. 

 

Studien visar också att företagens branschtillhörighet kan ha betydelse för vilka risker de 

informerar om både i årsredovisningar och i halvårsrapporter. Det är trots allt viktigt att ha i 

åtanke att resultatet av hur företag i olika branscher informerar om risker kan bero på hur 

fördelningen mellan Large Cap, Mid Cap och Small Cap företag ser ut i de olika branscherna. 

Studiens resultat stöds av tidigare forskning (Cooke 1989, s. 119; Meek, Roberts & Gray 

1995, s. 567; Broberg, Tagesson & Collin 2009, s. 351; Rajab & Handley-Schrachler 2009, s. 

14). Skillnaderna kan bero på att företag i olika branscher regleras av olika lagstiftning 

(Cooke 1989, s. 119; Meek, Roberts & Gray 1995, s. 567; Rajab & Handley-Schrachler 2009, 

s. 14). Dessutom kan det grunda sig att företag i olika branscher faktiskt har olika sorters 

risker på grund av att de utövar olika verksamheter. Dessutom kan det skilja sig mellan hur 

känsliga de olika branschernas intressenter är för riskupplysningar (Meek, Roberts & Gray 

1995, s. 559). Även den institutionella teorin kan förklara varför det finns skillnader mellan 

hur företag i olika branscher informerar om risker i finansiella rapporter.   

 

Denna studie undersökte också om det finns något samband mellan företagens 

skuldsättningsgrad och riskupplysningar. Resultatet visar att företagens skuldsättningsgrad 

inta kan förklara varför företag informerar olika mycket om risker i finansiella rapporter. 

Även här får viss hänsyn tas till att det inte finns en jämn fördelning mellan Large Cap, Mid 

Cap och Small Cap företag i de olika skuldsättningsgradskategorierna. Studiens resultat är i 

överensstämmelse med Rajab och Handley-Schachlers (2009, s. 11) studie som visar att 

företagens skuldsättningsgrad inte påverkar antalet risker i finansiella rapporter.  
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7 Avslutning 

7.1 Avslutande diskussion 

Företagens intressenter möter precis samma problem när de ska jämföra risker i 

årsredovisningar och halvårsrapporter som jag har gjort när jag har genomfört denna studie.  

Min uppfattning är efter att ha granskat totalt 180 finansiella rapporter att det finns en stor 

skillnad mellan hur riskerna och riskhanteringen har presenterats av olika företag. Dels har 

kvaliteten och precisionen varierat, dels har det skiftat hur lättöverskådligt informationen har 

presenterats. Endast ett fåtal företag har tydligt kunnat redogöra för hur hög sannolikheten 

varit att risken skulle inträffa och hur stor skadan i så fall skulle ha blivit. Kanske beror det på 

att sådana uppskattningar är svåra att göra eftersom de grundas på viss godtycklighet. Jag 

anser att det hade varit enklare om alla företag hade haft ett enda riskavsnitt i 

årsredovisningen. Det hade varit ett sätt att undvika att en del företag nämner samma risk vid 

upprepade tillfällen. Genom att nämna en risk vid flera tillfällen tror jag den framstår som mer 

allvarlig än om den bara hade nämnts en gång i årsredovisningen. Konsekvensen är att det 

försvårar för en intressent att jämföra olika årsredovisningar.  

 

Kunskapen om att större företag tenderar att informera mer om risker i finansiella rapporter än 

vad mindre företag gör är nyttig information för intressenterna att känna till. Skillnaderna 

mellan hur företag i olika branscher informerar om risker i årsredovisningar och 

halvårsrapporter är också relevant information som är viktig att ta hänsyn till. Genom att veta 

vad som kan tänkas ligga bakom ett företags riskupplysningar i årsredovisningar och 

halvårsrapporter blir det lättare att fatta ekonomiska beslut. För det här betyder ju att 

exempelvis ett mindre företag som knappt informerar om risker inte nödvändigtvis saknar 

risker. Detta gäller givetvis vid en granskning av alla företag som en intressent vill veta mer 

om. Av min studie framgår att de finansiella rapporternas användare inte behöver ta hänsyn 

till företagets skuldsättningsgrad för att bedöma företagets motiv att informera om risker. 

Förutom det positiva sambandet mellan företagets storlek i årsredovisningar för en del av 

riskerna och skillnaderna mellan hur företag i olika branscher redovisar i finansiella rapporter 

synes det som att det trots allt finns anledning att tro att varje företag även fattar individuella 

beslut om vilken strategi de ska använda för risker och riskhantering i årsredovisningar och 

halvårsrapporter.   

 

Bristen på standarder med tydliga instruktioner på hur företagen ska informera om risker i 

årsredovisningar och delårsrapporter leder till att företagen tillämpar dessa standarder på olika 

sätt. För att öka jämförbarheten mellan olika företag skulle det vara önskvärt om det fanns 

information i standarderna om vilka risker som företagen minst måste informera om. IAS 34 

har förstås minimumkrav för vad som ska ingå i en delårsrapport. Men då dessa krav är så lågt 

satta innebär det att blir en stor variation mellan hur ambitiösa företag väljer att vara. Detta 

innebär att det blir problem att jämföra och bedöma företagens rapporter med varandra.   

IFRS 7 verkar ha god effekt då företag vanligtvis informerar om finansiella risker upprepade 

gånger i årsredovisningen. Det här betyder att en standard för strategiska och operativa risker 

säkerligen skulle underlätta för både företagen och intressenterna. 

 

Min bedömning är att företagens incitament att informera om risker styrs av vilken typ av risk 

det är fråga om och vilka förutsättningar som är gällande just vid rapporteringstillfället. 

Avseende konjunkturrisker är min bedömning att de inte är särskilt känsliga att nämna 

eftersom de är uppenbara och de flesta företag berörs av dem. Det skulle med andra ord vara 

olämpligt att inte nämna riskerna med konjunkturförändringar när samhällsekonomin är på 

nedgång. För det skulle sannolikt leda till att intressenterna blev misstänksamma eftersom de 
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vet att företaget har undvikit att nämna en risk. Intressenterna kan då börja undra om det finns 

fler risker som inte har nämnts i den finansiella rapporten. Däremot bör det inte alls vara 

särskilt riskabelt att ange samma risker som andra företag informerar om. Det skulle endast bli 

ett problem om företaget ensamt berättar om en mindre vanligt förekommande risk. Det beror 

på att det rimligen borde vara lättare för företagen att meddela vanligt förekommande risker 

som många drabbas av än specifika som är unika för det enskilda företaget. 

 

Sannolikt skulle gemene man dra sig för att investera i ett företag som presenterar mycket 

risker. På samma sätt skulle nog de flesta bli misstänksamma mot ett företag som har valt att 

utesluta eller minimera risker och riskhantering i sina finansiella rapporter. Det bästa för ett 

företag är förmodligen att lägga sig på en alldeles lagom nivå för att få maximalt förtroende.  

7.2 Förslag till framtida forskning 

Tidigare studier har endast informerat om vilka strategiska, operativa och finansiella risker 

företag har medan jag har preciserat vilka olika risker under dessa rubriker som företagen 

informerar om. Eftersom jag har gjort en kvantitativ undersökning skulle det vara intressant 

med en studie som istället har en kvalitativ inriktning med färre företag. Genom att begränsa 

antalet företag skulle det troligtvis vara mest lämpligt att välja en eller möjligen två branscher 

för att se hur dessa företag följer IFRS 7 samt i vilken grad de rapporterar olika mycket risker 

och riskhantering för operativa och strategiska risker. Enligt IFRS 7 ska företagen ange vilken 

sannolikhet och vilken konsekvens en risk skulle få om den inträffade, kvalitativ och 

kvantitativ riskinformation samt presentera en känslighetsanalys. Det skulle också vara 

intressant att bedöma kvaliteten på företagens riskhantering genom att granska vilka ord de 

använder för att se vilka risker som har sämre och bättre riskhanteringar. En del företag har 

tydliga tabeller där de tar upp riskerna och anger sannolikhet, konsekvens och riskhantering 

medan andra har mer diffusa beskrivningar av risker. Det skulle därför vara relevant att 

genomföra en kvalitativ studie för att bedöma hur många företag som utifrån läsarens 

perspektiv har ett tydligt sätt att informera om risker. Vidare skulle det vara intressant att 

undersöka mer noggrant kring konsekvenserna av att olika företag lämnar riskupplysningar i 

olika delar av den finansiella rapporten och hur tydligt de informerar om riskerna. Till 

exempel är det lättare för läsaren att missa en riskupplysning om den står skriven med liten, 

ljus text med relativt ljus bakgrund än om riskerna finns beskrivna med fetstil och stora 

rubriker.  
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Bilaga 1 Urval 
 
Large Cap 
AarhusKarlshamn 

AstraZeneca 

Atlas Copco 

Axfood 

Axis 

BillerudKorsnäs 

Electrolux 

Ericsson 

Getinge 

Hexagon 

Hexpol 

Holmen 

Husqvarna 

ICA Gruppen 

Meda 

Modern Times Group 

NCC 

NIBE industrier 

SAAB 

Sandvik 

SCA 

SCANIA 

Securitas 

SKF 

Swedish Match 

Swedish Orphan Biovitrum 

Tele 2 

TeliaSonera 

Trelleborg 

Volvo 

 

 

Mid Cap 
Active Biotech 

Aerocrine 

Arcam 

Betsson 

Bilia 

BioGaia 

Cavotec 

CDON Group 

Duni 

Eniro 

Fagerhult 

Fenix Outdoor 

Fingerprint Card 

Haldex 
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HiQ International 

Industrial & Financial Syst. 

Indutrade 

Lindab International 

Medivir 

Mekonomen 

Nederman Holding 

New Wave 

Nobia 

Nolato 

Opus Group 

Orexo 

Proffice 

SWECO 

Swedol 

ÅF 

 
 
Small Cap 
All Tele 

Allenex 

Avega Group 

BE Group 

Beijer Electronics 

Connecta 

CTT Systems 

DGC One 

Duroc 

Global Health Partner 

Hemtex 

I. A. R. Systems Group 

Lammhults Design Group 

Malmbergs Elektriska 

Net Insight 

Nordic Partners Services Holdings 

Opcon 

Ortivus 

PartnerTech 

Poolia 

Precise Biometrics 

Prevas 

Proact IT Group 

Rejlers 

Rottneros 

Semcom 

SinterCast  

Stockwik Förvaltning 

Studsvik 

Vitec Software Group 
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Bilaga 2 Bortfall  
 

Clas Ohlsson 

Cloetta 

Elekta 

HM  

Lagercrantz Group 

MQ Holding 

SAS  

SECTRA  

SkiStar  

Systemair  

Venue Retail Group 
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Bilaga 3 Kategorisering av risker 
 

Strategiska risker 
Risker som beror på förändringar i omvärlden. 

 

 Konjunktur 

(konjunktur och efterfrågan och risk för löneinflation i andra länder där tillverkningen 

sker) 

 Konkurrenter 

(konkurrenter, priskonkurrens och risk att konkurrenterna inte följer de etiska reglerna 

på marknaden) 

 Kundbeteende  

(ospecificerad anledning, men även variationer i försäljningspriser) 

 Lagstiftning 

 Omvärldsrisker 

(krig, terrorism, handelshinder, ändrade regler i andra länder etc.) 

 Produktförfalskning 

 Säsongsvariationer 

 Trender 

 Varumärkespositionering 

 Övrigt 

(parallellimport och risk för att återförsäljare inte klarar av sina åtaganden) 

 

Operativa risker 
Risker som uppstår i affärsverksamheten. 

 

 Ansvar och miljö 

(hälsa, säkerhet, skador på anläggningar, mänskliga rättigheter, brandrisk 

naturkatastrofer, hållbarhetsrisker och risk för att företaget kan skada miljön) 

 Brott och etik 

(brott mot företagets egen uppförandekod, risk att leverantörer bryter uppförandekoder, 

stölder/ brott, skatterisker (omedvetna och medvetna fel som leder till ökade 

kostnader), risk för fel i den finansiella rapporten (omedvetna och medvetna fel)) 

 Driftstörningar 

(produktionsstörningar, driftstörningar och distributionsstörningar) 

 Fasta kostnader 

 Förvärv och omorganisering 

(strukturkänslighet, etableringsrisker i nytt område, omstruktureringskostnader och 

förvärv av nya verksamheter) 

 Inköps- och elpriser 

 IT – och informationssäkerhet 

 Kundberoende 

 Leverantörer 
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 Patent 

 Personal 

(beroende av nyckelpersoner, rekryteringsrisker och risk för konflikter med facket) 

 Produkt- och tjänsteansvar 

(reklamationer från kunder, risken att inte kunna erbjuda tillräckligt god kvalitet på 

produkter och tjänster och risken för farliga produkter) 

 Produkt- och tjänsteutveckling 

(risk att inte lycka utveckla tillräckligt bra produkter och tjänster och risk för att 

resurser som företaget lagt på forskning inte kommer löna sig) 

 Tvister 

 Övrigt 

(hyresavtalsrisk, anbudsrisk, reparations- och underhållsavtal, restvärdesexponering, 

risker förknippade med att bara ha ett enda lager alternativt få lager, inkuransrisk i 

varulagret, projektutveckling, avtalsrisker, problem att samarbeta med andra företag 

och samarbetspartners och beroende av befintliga samarbetsavtal) 

 

 

Finansiella risker 
 

 Finansieringsrisk 

 Kreditrisk 

 Likviditetsrisk 

 Pensionsåtaganden 

 Ränterisk 

 Valutarisk 
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Bilaga 4 Antal risker i olika branscher års (medelvärde) 
 

  Hälsa Industri  IT K-tjänster K-varor Material Tele  

Strategiska risker               

Konjunktur  0,83 1,42 1,25 1,9 1,14 1,6 1 

Konkurrenter 1,5 1,03 1,67 0,8 1,5 0,4 3 

Kundbeteende 0,25 0,42 0,5 1,4 0,43 0,2 1,25 

Lagstiftning 1,75 0,82 0,25 1,4 0,93 0,6 2,25 

Omvärlden 0,25 0,12 0,17 0,4 0,21 0,2 1 

Produktförfalskning 0,17 0,03  0 0,1 0,07  0  0 

Säsongsvariationer 0,25 0,19 0,08 0,1 0,14 0,2  0 

Trender  0 0,27 0,08 0,7 0,43  0 1,25 

Varumärkespositionering 0,08 0,15 0,12 0,5 0,07 0,4 0,75 

Övrigt 0,17  0  0  0 0,07  0  0 

Totalt 5,25  4,45  4,12  6,58 4,99  3,6  10,5  

        

Operativa risker               

Ansvar och miljö 1,58 2,61 0,58 1,8 0,86 4,6 4 

Brott och etik 1,75 2,27 1,17 2,6 1,64 2 3,75 

Driftstörningar 0,33 0,33 0,08 0,5 0,21 0,2 1 

Fasta kostnader 0,08 0,24 0,25  0 0,07  0  0 

Förvärv och 
omorganisering 

0,5 0,48 0,42 0,8 0,79 0,4 0,75 

Inköps- och elpriser 0,33 0,55  0 0,1 1,5 2  0 

IT- och 
informationssäkerhet 

0,25 0,21 0,17 0,4 0,21  0 1,25 

Kundberoende 0,17 0,61 0,58  0 0,64 1 0,75 

Leverantörer 0,75 0,67 0,75 0,8 0,57 0,4 2 

Patent 1,17 0,36 0,17 0,3 0,21  0  0 

Personal 1 0,79 0,83 1,0 0,5 0,6 1,5 

Produkt- och tjänsteansvar 1,08 0,64 0,33 0,1 0,36  0 0,75 

Produkt- och 
tjänsteutveckling 

2,25 0,7 0,75 0,6 0,57 0,2  0 

Tvister 0,67 0,48 0,25 0,5 0,36 0,2  0 

Övrigt 0,5 0,48 0,5 0,8 0,36  0 0,5 

Totalt  12,4  11,42  6,83 10,3  8,85  11,6  16,25  

        

Finansiella risker               

Finansiering 0,92 1,09 0,58 0,9 1,14 0,8 0,75 

Kredit 1,67 1,88 1,42 1,6 1,71 1,4 1,5 

Likviditet 1,42 1,18 1,25 1,3 1,21 0,8 1,25 

Pensionsåtaganden 0,08 0,21  0 0,1 0,07  0 0,25 

Ränta 1,58 1,7 1,17 1,6 1,57 1 1,5 

Valuta 1,83 2.24 1,42 2,4 2,14 1,6 1,25 

Totalt 7,5 8,3 5,84 7,9 7,84 5,6 6,5 
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Bilaga 5 Antal risker i olika branscher halv (medelvärde) 
 

 Hälsa  Industri  IT  K-tjänster K-varor Material Tele  

Strategiska risker        

Konjunktur  0,25 1 1,16 0,6 0,79 0,6 0,25 

Konkurrenter 0,83 0,21 0,67 0,4 0,07 0 1,25 

Kundbeteende 0,17 0,09 0,17 0,2 0,07 0,4 0 

Lagstiftning 0,83 0,21 0,17 0,4 0,21 0 0,75 

Omvärlden 0 0,06 0 0,1 0 0 0 

Produktförfalskning 0,08 0 0 0 0 0 0 

Säsongsvariationer 0,08 0 0,08 0,2 0,07 0 0 

Trender 0,08 0,06 0 0,1 0 0 0 

Varumärkespositionering 0,08 0,03 0 0 0,07 0 0 

Övrigt 0 0,03 0 0 0 0 0 

Totalt 1,57 1,69 2,25 1,46 1,28 1 2,25 

        

Operativa risker        

Ansvar och miljö 0,25 0,03 0 0,3 0 0 0 

Brott och etik 0,17 0 0 0,1 0 0 0 

Driftstörningar 0,17 0 0,08 0 0 0 0 

Fasta kostnader 0 0,06 0 0 0 0 0 

Förvärv och 
omorganisering 

0,08 0,09 0,08 0,2 0,21 0 0,5 

Inköps- och elpriser 0 0,09 0 0 0,29 1 0 

IT- och 
informationssäkerhet 

0,08 0 0 0,1 0 0 0 

Kundberoende 0 0,18 0,08 0,1 0,14 0,2 0 

Leverantörer 0,08 0,18 0,17 0,3 0 0,2 0 

Patent 0,67 0,06 0 0 0 0 0 

Personal 0,25 0,21 0,33 0,1 0 0,2 0 

Produkt- och 
tjänsteansvar 

0,42 0 0 0,1 0,07 0 0 

Produkt- och 
tjänsteutveckling 

0,83 0,15 0,17 0,2 0,14 0 0 

Tvister 0,17 0,18 0 0 0,07 0 0,25 

Övrigt 0,42 0,03 0,08 0 0,07 0 0 

Totalt 3,59 1,26 0,99 1,5 0,99 1,6 0,75 

        

Finansiella risker        

Finansiering 0,25 0,09 0,08 0,1 0,21 0 0 

Kredit 0,42 0,24 0,25 0,1 0,5 0,2 0,25 

Likviditet 0,17 0,09 0,08 0,1 0,21 0,2 0,25 

Pensionsåtaganden 0,08 0 0 0,1 0 0 0 

Ränta 0,42 0,27 0,25 0,2 0,57 0,2 0,25 

Valuta 0,58 0,45 0,33 0,5 0,57 1 0,25 

Totalt 1,92 1,14 0,99 1,1 2,06 1,6 1 
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Bilaga 6 Risker och skuldsättningsgrad års (medelvärde) 
 

  0-0,5 0,6-1,1 1,2-1,7 1,8-2,3 2,4-2,9 3 > 

Strategiska risker             

Konjunktur  1,15 1,48 1,22 1,14 1,77 0,75 

Konkurrenter 1,1 1,26 1,41 0,57 2,22 0,25 

Kundbeteende 0,35 0,74 0,77 0 0,22 0,75 

Lagstiftning 0,75 1,04 1,14 0,71 1,22 1 

Omvärlden 0,2 0,26 0,33 0,14 0,22 0 

Produktförfalskning 0,1 0,04 0,07 0 0 0 

Säsongsvariationer 0,2 0,13 0,19 0,14 0 0,75 

Trender 0,15 0,48 0,33 0 0,22 0,75 

Varumärkespositionering 0,25 0,35 0,19 0 0,33 0 

Övrigt 0,05 0 0,07 0 0 0 

Totalt  4,3 5,78  5,72  2,7  6,2  4,25  

              

Operativa risker             

Ansvar och miljö 1,35 2,3 3 1 1 1,75 

Brott och etik 1,65 2,04 2,33 2,14 1,33 3,25 

Driftstörningar 0,15 0,48 0,37 0 0,33 0,5 

Fasta kostnader 0,05 0,17 0,26 0,14 0,11 0 

Förvärv och omorganisering 0,3 0,43 0,7 0 1 1,5 

Inköps- och elpriser 0,55 0,61 0,74 0,14 0,77 0,25 

IT- och 
informationssäkerhet 

0,15 0,26 0,33 0,29 0,33 0,75 

Kundberoende 0,5 0,7 0,44 0,29 0,77 0,25 

Leverantörer 0,7 0,87 0,81 0,29 0,77 0,25 

Patent 0,7 0,39 0,19 0,29 0,33 0,5 

Personal 0,8 0,65 0,93 0,43 1,22 1 

Produkt- och tjänsteansvar 0,55 0,69 0,74 0,43 0,77 0 

Produkt- och 
tjänsteutveckling 

1,25 0,74 0,74 0,43 0,56 0,5 

Tvister 0,5 0,39 0,41 0,43 0,44 0 

Övrigt 0,4 0,57 0,3 0,57 0,56 0,5 

Totalt  9,6  11,29 12,29  6,87  10,29  11  

              

Finansiella risker             

Finansiering 0,75 0,96 0,88 0,57 1,22 1,75 

Kredit 1,5 1,57 1,81 1,71 2,11 1,5 

Likviditet 1,25 1,39 1,07 1,14 1,33 1,75 

Pensionsåtaganden 0,05 0,17 0,19 0,43 0,11 0 

Ränta 1,4 1,26 1,6 1,57 0,77 2,25 

Valuta 1,95 1,24 2,07 1,86 2,22 2 

Totalt 6,9 6,59 7,62 7,28 7,76 9,25 
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Bilaga 7 Risker och skuldsättningsgrad halv (medelvärde) 
 

  0-0,5 0,6-1,1 1,2-1,7 1,8-2,3 2,4-2,9 3 > 

Strategiska risker             

Konjunktur  0,65 0,83 0,85 1,14 0,77 0 

Konkurrenter 0,7 0,17 0,48 0,14 0,33 0 

Kundbeteende 0,15 0,9 0,15 0 0,22 0,25 

Lagstiftning 0,5 0,17 0,33 0,43 0,33 0 

Omvärlden 0,05 0 0,07 0 0 0 

Produktförfalskning 0,05 0 0 0 0 0 

Säsongsvariationer 0,05 0,09 0,04 0 0 0,25 

Trender 0,05 0,04 0,07 0 0 0,25 

Varumärkespositionering 0 0 0,07 0 0,11 0 

Övrigt 0 0,04 0 0 0 0 

Totalt  2,2 2,24 2,06 1,71 1,76 0,75 

        

Operativa risker             

Ansvar och miljö 0,2 0 0,15 0 0 0 

Brott och etik 0,1 0,04 0 0 0 0 

Driftstörningar 0,1 0,04 0 0 0 0 

Fasta kostnader 0 0,04 0,04 0 0 0 

Förvärv och omorganisering 0,1 0,57 0,22 0,14 0 0 

Inköps- och elpriser 0,3 0,17 0,04 0 0,11 0 

IT- och 
informationssäkerhet 

0,05 0 0,04 0 0 0,25 

Kundberoende 0,2 0,17 0,04 0,29 0 0 

Leverantörer 0,15 0,17 0,11 0,14 0,22 0,25 

Patent 0,35 0,04 0,04 0 0,11 0 

Personal 0,2 0,04 0,22 0 0,55 0 

Produkt- och tjänsteansvar 0,2 0 0,11 0 0 0 

Produkt- och 
tjänsteutveckling 

0,65 0,22 0,07 0 0,11 0 

Tvister 0,05 0 0,11 0 0,66 0 

Övrigt 0,2 0,04 0,07 0 0,22 0 

Totalt 2,85 1,54 1,26 0,57 1,98 0,5 

              

Finansiella risker             

Finansiering 0,15 0,22 0,04 0,14 0,11 0 

Kredit 0,5 0,09 0,33 0,14 0,44 0 

Likviditet 0,15 0,17 0,15 0 0,22 0 

Pensionsåtaganden 0,05 0 0,04 0 0 0 

Ränta 0,3 0,26 0,41 0,29 0,33 0 

Valuta 0,7 0,43 0,48 0,29 0,66 0,25 

Totalt 1,85 1,17 1,45 0,86 1,76 0,25 



 

 

 
 
 
 

 
Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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