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Förord 
 
Studien har varit mycket lärorik och vi har fått större förståelse för hur viktigt det är att banker 
förmedlar riskinformation. Vi vill tacka vår handledare Kjell Johansson, jur.dr. i 
redovisningsrätt och universitetslektor i företagsekonomi, som med stort engagemang varit ett 
stöd under arbetets gång. Vi vill också rikta ett tack till de opponenter som bidragit med 
förslag till förbättringar av vårt arbete. Vidare vill vi tacka våra närstående, som också varit 
ett stort stöd och på olika sätt bidragit med synpunkter på uppsatsen. Slutligen vill vi tacka 
varandra för ett gott samarbete och för många goda stunder tillsammans. 
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Abstract 
 
Risk, which can be defined as the possibility that something unwanted happens, is today a 
well debated topic. The importance that businesses communicate information about their risks 
and how these risks are managed has increased. It has been found that banks are highly 
exposed to risk and that the banking sector is unstable. The financial risks that banks often are 
exposed to are credit risk, market risk, liquidity risk and operational risk. Recently, and 
especially as a result of the recent financial crisis, several standards regulating a more detailed 
risk disclosure have been established. The requirements for risk information in the annual 
report have thereby increased and banks report more about their risks than in the past. IFRS 7 
and Basel are international frameworks that regulate the disclosure of risk-related 
information. The frameworks aim to improve risk disclosure and to enhance financial 
stability. The risk of the occurrence of a new financial crisis decreases as a result of increased 
transparency. Regarding risk management the framework ERM has been created. This 
framework guides companies in their risk management process. Further, banks’ risk 
information in the annual report can differ, both between countries and between banks within 
a country.  
 
The purpose of the study is to investigate Swedish and British listed banks’ communication of 
risk information in their annual reports. The aim is also to study whether risk information has 
changed from 2006 to 2013, and if so, how. The purpose is also to analyse how the change 
differs between banks in Sweden and in the United Kingdom. Finally, the study aims to 
examine how the change differs between the two countries, which are considered to originate 
from different accounting traditions. To fulfil the purpose of the study, a qualitative content 
analysis of annual reports from the four largest banks in Sweden and the four largest banks in 
the United Kingdom is conducted. How the information has changed for each bank is 
thereafter examined. Finally, a comparative study is conducted, as the banks and the two 
countries are compared. 
 
The results of the study demonstrate that there has been a change in risk communication in the 
annual report from 2006 to 2013, for all of the studied banks, as the disclosure of risks and 
risk management has increased. The Swedish banks differ in the change to a greater extent 
than the British. It is difficult to distinguish a relationship among the Swedish banks, while 
the British banks mainly follow the same pattern in their change. The study also shows that 
the British banks have undergone a greater change and that they have changed at a higher rate 
than the Swedish banks between the studied years. This clearly indicates that the British banks 
belong to the Anglo-Saxon accounting tradition, and in comparison, the Swedish banks can be 
related to the Continental European tradition. However, the study gives evidence for that the 
Swedish banks are moving towards the Anglo-Saxon tradition regarding risk communication, 
as they have changed between the studied years and as they have become more transparent. 
Moreover, both the British and the Swedish banks have become more transparent in terms of 
information about risk in the annual report, which is in line with the Legitimacy theory and 
the Stakeholder theory. 
 
This essay is written in Swedish. 
 
 
Keywords: Bank, Annual report, Risk, Risk management, Risk disclosure, Financial risks, 
IFRS 7, Basel, ERM, Anglo-Saxon and Continental European accounting tradition, 
Legitimacy theory, Stakeholder theory 
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Sammanfattning 
 
Risk, som kan definieras som möjligheten att något oönskat ska hända, är idag ett 
omdiskuterat ämne. Det har blivit allt viktigare att företag kommunicerar information om sina 
risker och hur de hanteras. Det har visat sig att banker är mycket utsatta för risk och att 
banksektorn är instabil. De finansiella risker som banker ofta är utsatta för är kreditrisk, 
marknadsrisk, likviditetsrisk och operativ risk. På senare tid, och framförallt till följd av den 
senaste finanskrisen, har det tillkommit flertalet standarder som reglerar för en mer detaljerad 
riskupplysning. Kraven på riskinformation i årsredovisningen har därmed ökat och banker 
rapporterar mer om sina risker nu än tidigare. IFRS 7 och Basel är internationella regelverk 
som reglerar upplysning av riskrelaterad information. Regelverkens syfte är att förbättra 
riskupplysningen och att stärka den finansiella stabiliteten. Risken för att hamna i en ny 
finansiell kris minskar till följd av ökad öppenhet. Inom riskhantering har ramverket ERM 
tillkommit, som vägleder företag i riskhanteringsprocessen. Vidare kan bankers 
riskinformation i årsredovisningen skilja sig, både mellan länder och mellan banker inom ett 
land.  
 
Syftet med studien är att undersöka svenska och brittiska marknadsnoterade bankers 
kommunikation av riskinformation i årsredovisningen och studera om den har förändrats från 
år 2006 till år 2013 och i så fall hur. Studien syftar också till att analysera hur förändringen 
skiljer sig mellan olika banker i Sverige och i Storbritannien. Slutligen syftar studien till att 
studera hur förändringen skiljer sig mellan de två länderna, som i grunden anses härstamma 
från olika redovisningstraditioner. För att uppfylla syftet med studien genomförs en kvalitativ 
innehållsanalys av årsredovisningar från de fyra största bankerna i Sverige respektive 
Storbritannien. Därefter undersöks hur informationen förändrats för varje bank och sedan 
genomförs en komparativ studie, där bankerna respektive de två länderna jämförs.  
 
Studiens resultat visar att det har skett en förändring i riskkommunikation i årsredovisningen 
från år 2006 till år 2013 för samtliga studerade banker, då upplysningen om risker och 
riskhantering har ökat. De svenska bankerna skiljer sig i förändringen i högre grad än de 
brittiska. Det är svårt att se ett samband bland de svenska bankerna, medan de brittiska i stort 
sett följer samma mönster i förändringen. Vidare visar studien att de brittiska bankerna har 
genomgått en större förändring och att de har förändrats i högre takt än de svenska bankerna 
mellan de studerade åren. Det visar tydligt att de brittiska bankerna tillhör den anglosaxiska 
redovisningstraditionen och i jämförelse kan de svenska bankerna relateras till den 
kontinentaleuropeiska traditionen. Studien ger dock belägg för att de svenska bankernas 
riskkommunikation närmar sig den anglosaxiska traditionen, eftersom de har förändrats 
mellan de studerade åren och eftersom de har blivit mer transparenta. Vidare har både de 
brittiska och de svenska bankerna blivit mer transparenta när det gäller information om risk i 
årsredovisningen, vilket går i linje med legitimitetsteorin och intressentteorin. 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Bank, Årsredovisning, Risk, Riskhantering, Riskupplysning, Finansiella risker, 
IFRS 7, Basel, ERM, Anglosaxisk och Kontinentaleuropeisk redovisningstradition, 
Legitimitetsteorin, Intressentteorin 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 
Enligt Nationalencyklopedin (2014) innebär risk möjligheten att något oönskat ska hända och 
det förknippas ofta med något som vi människor vill undvika. I de senaste årens utgåvor av 
tidskriften Balans, utgiven av Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR), diskuteras ämnet 
risk flitigt av flera författare. Lennartsson (2010, ss. 24-25) beskriver att intresset för 
riskhantering på senare tid har ökat. Detta har också observerats av European Central Bank 
(ECB) (2007, s. 81) som menar att det har blivit mer aktuellt att företag kommunicerar 
riskinformation. I en senare artikel nämner Lennartsson (2011, s. 7) att ämnet kommer att ha 
ännu större betydelse i framtiden. Årsredovisningen kommer att innehålla allt mer verbal 
information och bedömning av risker kommer att få större utrymme (Lennartsson, 2011, s. 7). 
Lindholm och Wikland (2010, ss. 31-33) menar att det även ställs högre krav på företags 
hantering av risker och påstår att den senaste finanskrisen är främsta orsaken till dessa krav. 
Vidare nämner Lennartsson (2010, ss. 24-25) att riskhantering inte enbart minskar förluster, 
böter och dåligt rykte, utan att det också hjälper företag att maximera affärsnyttan, genom att 
skapa underlag för bättre bedömningar. Riskerna som följer av ett misslyckande är idag större 
än tidigare och bristen på riskhantering kan få förödande konsekvenser. Därför har det blivit 
allt viktigare att hantera risker (Lennartsson, 2010, ss. 24-25). Lindholm och Wikland (2010, 
ss. 31-33) trycker på att risker är svåra att upptäcka och att förebygga innan de inträffat. Det 
är snarare i efterhand det är lättare att se misstagen och vilka åtgärder som kunde vidtagits för 
att motverka dem. Därför är det extra viktigt att ha en god riskhantering (Lindholm & 
Wikland, 2010, ss. 31-33). 
 
Enligt Ojo (2010, s. 249) har upplysning av risker och riskhantering i årsredovisningen 
tidigare varit löst reglerat. Numera har det dock tillkommit allt fler standarder för en mer 
detaljerad upplysning kring risker (Ojo, 2010, s. 249). Woods, Dowd och Humphrey (2008, s. 
16) nämner flera organ som reglerar bankers riskupplysning. På global nivå finns 
International Accounting Standards Board (IASB) och Bank for International Settlements 
(BIS). På landsnivå finns det nationella tillsynsmyndigheter och standarder (Woods, Dowd & 
Humphrey, 2008, s. 16). Ökningen av antalet standarder har främst berott på flertalet 
finansiella skandaler på senare år (Combes-Thuélin, Henneron & Touron, 2006, s. 303).  
 
International Financial Reporting Standards (IFRS), som ges ut av IASB, är ett internationellt 
regelverk med standarder för finansiell rapportering (IFRS, 2013b, ss. 1-2). Regelverket 
tillämpas av länder över hela världen och antogs av EU år 2005 (IFRS, 2013b, ss. 1-2). 
Upplysningskraven i IFRS har på senare år ökat och som följd har årsredovisningar blivit mer 
omfattande (Marton, 2011, ss. 52-53). IFRS 7 är en standard som handlar om att det i 
årsredovisningen ska finnas upplysningar om finansiella instrument och risker i samband med 
dessa instrument (IFRS, 2013a). 
 
BIS är en finansiell organisation vars uppdrag är att agera bank för centralbanker, hjälpa dem 
att skapa monetär och finansiell stabilitet och att främja ett internationellt samarbete (BIS, 
u.å.a). Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), även kallad Baselkommittén, är en 
del av BIS och skapar standarder. Standarderna har ingen laglig verkan utan kommittén 
förväntar sig att varje nationell myndighet ska implementera dem. Baselkommitténs arbete 
skapar en konvergens mot gemensamma standarder, samtidigt som den kan övervaka 
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implementeringen av riktlinjerna (BCBS, 2013, s. 1). Det har i dagsläget utarbetats tre 
Baselregelverk, som följt efter varandra. Det första regelverket, Basel I, skapades av 
Baselkommittén efter att den fått vetskap om att internationella bankers kapitalkvoter 
försämrades under en tid då det förekom internationella risker. Förståelsen för att det krävs 
mätning av risker, både i och utanför bankers balansräkningar ökade. Arbetet med att 
konvergera mätningen av kapitaltäckningen mellan länder startades i början av 1980-talet 
(BCBS, 2013, s. 2). Detta var början till regelverket Basel I. Baselkommittén insåg att det 
krävdes en multinationell överensstämmelse för att stärka stabiliteten i det internationella 
banksystemet. För upplysningar kring bankers risker krävdes mer information om dem än 
tidigare (BCBS, 2013, s. 2).    
 
BCBS (2013, s. 3) nämner att Baselkommittén år 2004 gav ut nya regler kring bankers 
kapitalkrav, som skulle ersätta de gamla reglerna. Basel I utvecklades till Basel II. Enligt 
Finansinspektionen (FI) (u.å.) trädde detta regelverk i kraft för banker inom EU genom EU-
direktivet Capital Requirements Directive (CRD) år 2007. BCBS (2013, s. 3) uppger att 
regelverket kom att bestå av de tre pelarna kapitalbaskrav, riskbedömning och tillsyn, samt 
informationskrav. Regelverket förändrades för att bättre återspegla underliggande risker och 
för att bättre kunna hantera finansiella innovationer som skett under den senaste tiden. Det 
avsatta kapitalet syftade till att täcka eventuella risker. Regelverket uppmuntrade företag att 
förbättra sin riskmätning och kontroll (BCBS, 2013, s. 3). Senare skapades en förståelse för 
att det fanns ett behov av att stärka regelverket Basel II, framförallt under den senaste 
finanskrisens början. Behovet blev då uppenbart eftersom banksektorn gått in i krisen med 
otillräckliga likviditetsbuffertar (BCBS, 2013, s. 4). År 2010 tillkännagavs standarder där den 
krävda mängden minimikapital ökades. Det följdes sedan av beslutet om att ombilda 
utformningen av kapitaltäckning och likviditet. Därmed lades grunden för det nya regelverket 
Basel III (BCBS, 2013, s. 4). Enligt BIS (u.å.b) har Basel III utarbetats av Baselkommittén för 
att stärka bankers reglering, tillsyn och hantering av risker. Det är en omfattande uppsättning 
reformåtgärder som främst syftar till att hantera och styra risker, samt att förstärka bankers 
transparens och upplysning (BIS, u.å.b). Det nya regelverket reviderar och förstärker de tre 
pelarna som etablerades under Basel II. Övergången till det nya regelverket sker successivt 
och de hårdare kraven beräknas vara genomförda den 1 januari år 2019 (BCBS, 2013, s. 5). 
 
Enligt Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) (2004, 
ss. 3-4) har intresset för riskhantering på senare år ökat och därmed även behovet av ett 
ramverk för att hantera risker. Uppmärksammade företagsskandaler och misslyckanden har 
medfört ett ökat krav på förbättrad företagsstyrning och riskhantering och därmed också nya 
lagar och regler (COSO, 2004, ss. 3-4). Här ville COSO fylla behovet av ett ramverk och 
utfärdade därför Enterprise Risk Management (ERM) - Integrated Framework eller på 
svenska; Företagsövergripande riskhantering - Ett sammanhållet ramverk (COSO, 2012). 
ERM kom ut år 2004 i syfte att vägleda och hjälpa företag över hela världen att designa och 
implementera strategier för riskhantering. Ramverket definierar viktiga komponenter inom 
riskhantering, diskuterar viktiga principer och begrepp, föreslår ett gemensamt språk och ger 
vägledning i företagsövergripande riskhantering (COSO, 2012). 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Efter den senaste finansiella krisen har risk blivit ett omtalat ämne. Enligt Haq och Heaney 
(2012, s. 697) har den senaste finanskrisen visat att banksektorn är instabil och att banker har 
en tendens att vara extra utsatta för risk. Även Woods, Dowd och Humphrey (2008, s. 9) 
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trycker på att krisen har fört fram bankers höga riskutsättning i ljuset. Det har blivit mer 
aktuellt att kommunicera information om risker, både i siffror och i ord (ECB, 2007, s. 81). 
Homölle (2009, s. 2) argumenterar också kring detta och menar att det idag är viktigt att 
banker har mer riskupplysning än tidigare i sin årsredovisning. Combes-Thuélin, Henneron 
och Touron (2006, s. 303) påstår att det beror på att senare års finansiella skandaler avslöjat 
brister i företagens ekonomiska information, vilket har lett till att intressenter förlorat 
förtroendet för företagens finansiella rapporter. För att motverka denna misstro har det införts 
obligatorisk riskrapportering (Combes-Thuélin, Henneron & Touron, 2006, s. 303). Linsley 
och Shrives (2005, s. 206) menar att en ökad riskupplysning kan bidra till att banker kan bli 
mer effektiva i sin övervakning eftersom de lättare kan se eventuella problem i förväg och att 
de då kan agera direkt. Om en bank kan förbättra sin riskkommunikation kan den också 
förbättra sin riskhantering. Den ökade medvetenheten om risker och riskhantering bidrar till 
bättre stabilitet inom banksektorn, samtidigt som riskerna minskar (Linsley & Shrives, 2005, 
s. 206). 
 
Då riskkommunikation är såpass relevant idag är det viktigt att intressenter till företag får reda 
på riskprofilen (Linsley, Shrives & Crumpton, 2006, s. 268). Solomon, Solomon, Norton och 
Joseph (2000, s. 448) nämner att intressenter på grund av företagskonkurser har fått ökad 
förståelse för vikten av att få riskinformation. Därför har företag blivit tvungna att rapportera 
om intern kontroll och de osäkerheter de står inför. Linsley och Shrives (2005, s. 205) menar 
också att det är viktigt att intressenterna får information om vilka risker ett företag står inför 
och hur de hanterar dessa risker. Detta för att de ska kunna förstå företagets riskprofil (Linsley 
& Shrives, 2005, s. 205). Linsley och Shrives (2005, s. 207) uttrycker att eftersom riskerna 
ständigt ändras måste intressenterna kontinuerligt kunna bedöma en banks risker. Det 
underlättar jämförandet mellan olika år och olika banker i olika länder. Vidare hävdar 
Probohudono, Tower och Rusmin (2013, s. 132) att det finns olika nivåer av riskinformation, 
både över tid och över länder. Banker måste utarbeta sin riskupplysning på ett konsekvent sätt 
för att informationen ska vara jämförbar (Linsley & Shrives, 2005, s. 207). Det ska vara lätt 
för intressenterna att bilda sig en uppfattning av riskerna utifrån årsredovisningen (Linsley & 
Shrives, 2005, s. 207). Tillsynsmyndigheter, låntagare, aktieägare och obligationshavare är 
några intressenter som behöver information om företags risker (Haq & Heaney, 2012, s. 697). 
Exempelvis menar Haq och Heaney (2012, s. 697) att tillsynsmyndigheterna behöver 
information om risker för att kunna upprätthålla den finansiella stabiliteten. Barakat och 
Hussainey (2013, s. 254) framhäver att den ökade öppenheten minskar risken för att hamna i 
en ny finansiell kris. Likaså hävdar Solomon et al. (2000, s. 448) att riskhantering minskar 
sannolikheten för ekonomiska misslyckanden. Eftersom hantering av risker till stor del syftar 
till att maximera lönsamheten är det också viktigt för att maximera aktieägarnas förmögenhet 
(Solomon et al., 2000, s. 448).   
 
Banker använder sig av årsredovisningar och riskrapporter för att kommunicera sin 
riskinformation till olika intressenter (Barakat & Hussainey, 2013, s. 255). Linsley och 
Shrives (2005, s. 207) påpekar att det är svårt för bankerna att avgöra vilken information som 
är relevant att ta med i riskrapporteringen. Detta eftersom banker har olika intressentgrupper, 
vars intressen och användning av informationen skiljer sig. Det är därför viktigt att lyfta fram 
sådan information som är relevant för samtliga intressenters behov (Linsley & Shrives, 2005, 
s. 207). Enligt Probohudono, Tower och Rusmin (2013, s. 132) är riskinformationen 
användbar för intressenterna när de ska fatta beslut. Därför är det viktigt att intressenterna får 
tillgång till den information de behöver. Oliveira, Rodrigues och Craig (2011, s. 284) 
poängterar att intressenter ställer högre krav på större banker när det gäller att kommunicera 
riskinformation, eftersom dessa banker utsätts för större påtryckningar. 
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Enligt Barakat och Hussainey (2013, s. 256) har det visat sig att övergången till IFRS 7 har 
lett till en ökning av bankers riskupplysning i årsredovisningen. Detta påstående stämmer 
överens med vad Bischof (2009, s. 167) menar om att bankers upplysningar förändrades 
väsentligt efter övergången. I början av implementeringen av standarden skiljde sig 
tillämpningen och tolkningen av den mellan olika länder. Det gjorde att riskupplysning 
varierade beroende på hur IFRS 7 tolkades (Bischof, 2009, s. 167). Savvidou och Savvides 
(2012, s. 395) trycker på att det finns betydande skillnader mellan bankers riskupplysningar i 
olika länder och att en harmonisering i det här fallet inte existerar. Woods, Dowd och 
Humphrey (2008, ss. 12-13) menar att en harmonisering snarare är ett mål än en verklighet i 
dagens läge. Vidare påpekar Woods, Dowd och Humphrey (2008, s. 14) att det finns bristande 
forskning kring banksektorn när det gäller bankers riskavslöjande. 
 
Av tidigare forskning framgår att kraven för riskupplysning i årsredovisningen har ökat och 
att banker rapporterar mer om sina risker nu än tidigare. Det har visat sig att banker är mycket 
utsatta för risk och att deras miljö är instabil. Bankers kommunikation av riskinformation 
skiljer sig beroende på vilka intressenter de har och vilket land banken befinner sig i. Tidigare 
forskning har också visat att riskupplysningen inte är harmoniserad mellan länder. Dessa 
argument är aktuella föremål för vidare forskning och har lett fram till vår forskningsfråga. 
Det är intressant att veta hur riskupplysning i bankers årsredovisning har förändrats över tid 
och hur förändringen skiljer sig mellan banker och länder.  
 

1.3 Forskningsfråga 
 
Utifrån problemdiskussionen ställs följande forskningsfråga: 
 
• Hur har kommunikationen av riskinformation i årsredovisningen förändrats från år 2006 

till år 2013 för svenska marknadsnoterade banker i jämförelse med brittiska 
marknadsnoterade banker? 

 

1.4 Syfte 
 
Syftet med studien är att undersöka svenska och brittiska marknadsnoterade bankers 
kommunikation av risk i årsredovisningen och att studera om den har förändrats från år 2006 
till år 2013 och i så fall hur. Studien syftar också till att analysera hur förändringen skiljer sig 
mellan olika banker i Sverige och i Storbritannien. Slutligen syftar studien till att undersöka 
hur förändringen skiljer sig mellan de två länderna, som i grunden anses härstamma från olika 
redovisningstraditioner.  
 

1.5 Avgränsningar 
 
Studiens syfte avgränsas till att endast fokusera på finansiella risker för att få ett djupare 
perspektiv av just de riskerna. Vi anser att de finansiella riskerna är de viktigaste inom 
banksektorn, då banker är verksamma på finansiella marknader. Vi har också valt att endast 
studera riskinformation som finns i bankers årsredovisningar. Detta för att årsredovisningen är 
den viktigaste och mest lättåtkomliga informationskanalen för intressenter. Sedan har vi valt 
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att enbart studera årsredovisningar från två år, nämligen år 2006 och år 20131. Vi anser att det 
är tillräckligt för att kunna urskilja en förändring över tid och ser möjligheten att få en djupare 
bild av riskkommunikationens förändring. Vidare har vi valt att jämföra svenska bankers 
riskupplysning med andra bankers i ett europeiskt land, för att undersöka om det finns 
skillnader mellan två europeiska länder. Sverige valdes på grund av att vi var intresserade av 
bankverksamheten i det land vi bor i och Storbritannien valdes eftersom vi gör bedömningen 
att det är ett inflytelserikt land när det gäller redovisning. Dessutom följer Sverige och 
Storbritannien samma standarder. Både svenska och brittiska noterade företag är skyldiga att 
följa IFRS. Vidare anses Sverige och Storbritannien härstamma från två olika 
redovisningstraditioner. Sverige har sitt ursprung i den kontinentaleuropeiska traditionen, 
medan Storbritannien härstammar från den anglosaxiska traditionen. Det gör det intressant att 
se om bankers förändring i riskupplysning kan ha en koppling till traditionerna.  
 
Vi har valt att fokusera på de två ländernas fyra största banker då vi antar att de större 
bankerna har fler resurser och större möjlighet att informera om risk. Dessutom visar tidigare 
forskning att intressenter ställer högre krav på större banker när det gäller kommunikation av 
riskinformation. De valda bankerna är för Sverige Swedbank, Handelsbanken, Nordea och 
Skandinaviska Enskilda Banken (SEB). För Storbritannien har vi valt bankerna The 
Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) Holdings, The Royal Bank of 
Scotland (RBS) Group, Barclays och Lloyds Banking Group (se Bilaga 1). 
 

1.6 Disposition 
 
Fortsättningsvis kommer uppsatsen att vara disponerad på följande sätt. I kapitel 2 presenteras 
undersökningens metod där tillvägagångssättet förklaras, diskuteras och motiveras. Kapitel 3 
behandlar den teoretiska referensramen, som innehåller regelverk och tidigare forskning som 
är relevant för studiens syfte. I kapitel 4 redogörs det för den empiriska undersökningen som 
utförts för att besvara forskningsfrågan. Kapitel 5 omfattar studiens analys där den teoretiska 
referensramen relateras till det empiriska undersökningsmaterialet. Här används främst 
redovisningstraditionerna, samt intressentteorin och legitimitetsteorin som grund för analysen. 
Kapitel 6 innehåller de slutsatser som dragits utifrån undersökningen. Slutligen består kapitel 
7 av en avslutande diskussion kring studiens resultat och dess betydelse. Här presenteras 
också förslag till vidare forskning.  

                                                 
1 För RBS Group användes årsredovisningen från år 2012, då det var den senaste årsredovisningen som var 
tillgänglig vid tidpunkten för undersökningens genomförande (april 2014). 
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2 Metod 
 

2.1 Forskningsansats 
 
Patel och Davidson (2011, s. 23) framhäver att det finns olika ansatser att använda sig av för 
att relatera teori och empiri med varandra. Dessa är deduktiv, induktiv och abduktiv ansats. 
Den deduktiva ansatsen innebär att forskaren drar slutsatser om enskilda fall utifrån befintlig 
teori och allmänna principer (Patel & Davidson, 2011, s. 23 och s. 25). Enligt Patel och 
Davidson (2011, s. 25) innebär däremot det induktiva arbetssättet att utifrån enskilda fall 
formulera en teori. Undersökningen är då inte förankrad i tidigare teori, utan forskaren 
upptäcker verkligheten först (Patel & Davidson, 2011, s. 23). Den abduktiva ansatsen är en 
kombination av den deduktiva och den induktiva (Patel & Davidson, 2011, s. 24). Arbetssättet 
går ut på att studera verkligheten för att formulera en preliminär teori, som sedan testas på nya 
fall och därefter utvecklas (Patel & Davidson, 2011, s. 25). 
 
Vi har använt oss av en deduktiv ansats för att genomföra studien, då vi utgått från befintlig 
teori. Vårt arbete inleddes med att studera befintlig teori för att se vad som är känt inom det 
valda ämnet, bankers riskkommunikation. Utifrån teorin kunde vi fastställa att bankers 
riskinformation har förändrats och blivit allt viktigare, samt att kravet på riskupplysning har 
ökat. Det har också tillkommit standarder inom området. Vi ville med hjälp av empirin visa 
hur dessa förändringar påverkat de valda bankernas riskkommunikation i årsredovisningen. 
 

2.2 Forskningsmetod 
 
En studie kan baseras på antingen en kvalitativ eller en kvantitativ forskningsmetod. Vilken 
metod som används beror på hur den insamlade informationen ska genereras, bearbetas och 
analyseras (Patel & Davidson, 2011, s. 13). Det beror också på val av ämne och hur ämnet 
uppfattas, samt på studiens syfte (Andersen, 1994, s. 71). Holme och Solvang (1997, s. 14) 
anger att den kvalitativa metoden kännetecknas av att forskaren vill få en djupare förståelse 
för det valda undersökningsområdet. Forskaren inriktar sig på enskilda fall och skapar en 
närhet till informationskällan. Därmed är målet att nå en slutsats för det enskilda fallet, 
snarare än att uppnå en generell giltighet. Vidare menar Holme och Solvang (1997, s. 14) att 
den kvantitativa metoden istället karaktäriseras av att generalisera resultat. Metoden innebär 
att statistiskt mäta och analysera information, vilket betyder att forskaren är på ett avstånd 
från informationskällan (Holme & Solvang, 1997, s. 14). 
 
Vår ambition var att ta reda på hur de valda bankernas riskkommunikation i årsredovisningen 
ser ut, samt se hur den har förändrats över tid och om förändringen skiljer sig mellan banker 
och länder. Undersökningen gick ut på att studera text om risk i årsredovisningarna. Vi ville 
på så vis skapa en djupare förståelse för förändringen i valda bankers riskupplysning i 
årsredovisningen och valde därför att använda en kvalitativ forskningsmetod. Holme och 
Solvang (1997, s. 79) påstår att en kvalitativ metod underlättar för forskaren att få en 
helhetsbild av området. Vi fick alltså en överblick över hur bankerna kommunicerar sina 
risker. Holme och Solvang (1997, s. 80) menar vidare att den kvalitativa metoden bidrar till 
mer flexibilitet eftersom det under undersökningens gång går att rätta till bortglömda eller 
felformulerade frågeställningar. Vi hade tillgång till årsredovisningarna under hela processen, 
vilket innebar att vi kunde gå tillbaka till materialet vid behov. Viktigt att poängtera är att 
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presentationen av undersökningens resultat har kvantitativa inslag, då vi i vissa fall visar de 
kvalitativa aspekterna med siffror. Vi anser att förändringen i informationen och att 
skillnaderna mellan de olika bankerna och de två länderna tydliggörs genom att framställa 
vissa aspekter med hjälp av siffror.  
 
Holme och Solvang (1997, s. 80) hävdar att en kvalitativ studie inte går att generalisera. Vår 
ambition var däremot inte att generalisera vårt resultat, utan att få en bättre förståelse för 
riskkommunikationens förändring inom just de banker vi valde att studera. Samtidigt ser vi att 
en viss generalisering av studiens resultat är möjlig. De valda bankerna är de största i 
respektive land och vi ser tänkbarheten att mindre banker vill följa deras exempel när det 
gäller riskkommunikation. Vidare menar Olsson och Sörensen (2007, s. 79) att kvalitativa 
metoder är mycket tidskrävande. Det var vi medvetna om och valde därför att studera ett 
mindre antal banker.  
 
Eftersom vi valde att studera bankers förändring i riskkommunikation i två olika länder 
utförde vi en komparativ studie. Ejvegård (2009, s. 44) anger att syftet med en sådan studie är 
att förklara och jämföra ett visst ämne inom ett land eller mellan länder. I en komparativ 
studie ska både likheter och olikheter beskrivas (Ejvegård, 2009, s. 44), vilket vi har gjort. 
 

2.3 Urval 
 
Urvalet i studien består av de fyra största bankerna i Sverige och de fyra största bankerna i 
Storbritannien. De svenska bankerna är Swedbank, Handelsbanken, Nordea och SEB och de 
brittiska är HSBC Holdings, RBS Group, Barclays och Lloyds Banking Group2 (se Bilaga 1). 
Vi antar att de större bankerna har fler resurser och bättre möjlighet att informera om risk och 
vi har av tidigare forskning förstått att större banker har högre krav från externa intressenter 
när det gäller att kommunicera riskinformation. Vi valde att jämföra två europeiska länder för 
att undersöka om det finns skillnader mellan dem. Sverige valdes eftersom vi är intresserade 
av bankverksamheten i det land vi bor i och Storbritannien för att vi gör bedömningen att det 
är ett inflytelserikt land när det gäller redovisning. Dessutom är marknadsnoterade företag i 
både Sverige och Storbritannien skyldiga att följa IFRS. Det innebär att vi fick större 
möjlighet att jämföra ländernas riskkommunikation. Därutöver anses de två länderna 
härstamma från olika redovisningstraditioner, vilket gjorde det intressant att jämföra länderna.  
 
Årsredovisningarna som valdes är från år 2006 och år 20133. Vi valde först att använda det 
senaste årets årsredovisning från varje bank. Sedan valde vi att gå tillbaka några år i tiden för 
att få in tidsaspekten och kunna se en förändring. År 2006 valdes eftersom det är året innan 
IFRS 7 och Basel II blev obligatoriska att följa och eftersom det är strax före den senaste 
finanskrisen. Det var intressant att studera om det skett en förändring mellan de valda åren. Vi 
anser att det räckte att studera de valda åren för att kunna urskilja förändringen. Att studera 
årsredovisningar från två skilda år, med ett antal år emellan, tillför lika mycket som att studera 
flera år i följd, enligt vår bedömning. En skillnad kan visas oavsett, men förändringen blir 
förmodligen tydligare genom att enbart jämföra två skilda år. Att inte studera mer än två år 
gjorde det också möjligt för oss att studera årsredovisningarna mer ingående och gav oss 
samtidigt en djupare bild av bankernas riskkommunikation. 
                                                 
2 För Lloyds Banking Group användes Lloyds Trustee Savings Bank (TSB) Groups årsredovisning för år 2006, 
då banken det året inte hunnit bilda Lloyds Banking Group än.  
3 För RBS Group användes årsredovisningen från år 2012, då det var den senaste årsredovisningen som var 
tillgänglig vid tidpunkten för undersökningens genomförande (april 2014). 
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2.4 Studiens genomförande 
 
För att utforska vad som är aktuellt inom banksektorn och bankers risker började vi med att 
läsa olika nummer av Balans, en tidskrift som ges ut av FAR. Där upptäckte vi att det idag 
finns en debatt om bankers riskkommunikation, vilket ledde oss till att studera vidare inom 
ämnet. Andersen (1994, s. 60) menar att innan ett forskningsarbete påbörjas är det viktigt att 
känna till den litteratur som redan finns inom ämnet och därför ska en litteratursökning göras. 
Patel och Davidson (2011, s. 45) framhäver att det är betydelsefullt att orientera sig inom den 
litteratur som verkar höra ihop med studiens område. När vi beslutat vilket ämne vi ville 
studera fortsatte vi vår studie med att utforska befintlig teori kring ämnet risk. Patel och 
Davidson (2011, s. 45) påstår att när problemområdet har fastställts, och när intresseområdet 
är klart, kan begrepp plockas ut. Begreppen kan användas som sökord i litteratursökningen för 
att leda studien i önskad riktning (Patel & Davidson, 2011, s. 45). När vi utförde våra 
sökningar använde vi sökord som exempelvis risk disclosure in banks, risk communication in 
banks, bank risk management och bank transparency. Dessa begrepp var återkommande 
centrala ord inom den debatt vi studerade inför vår undersökning.  
 
Vi har sökt litteratur främst via databasen Summon, men också via referenslistor i 
forskningsartiklar. Dessutom har vi sökt efter dokument och regelverk via sökverktyget 
Google.com. Det har även lett oss vidare till hemsidor med information om standarder och 
organ som är relevanta inom området. Vidare har vi använt oss av olika sorters litteratur. Den 
mest förekommande litteraturtypen i vår studie är vetenskapliga artiklar. Ett fåtal artiklar som 
inte är vetenskapliga har också använts, av den anledningen att vi har ansett att informationen 
har varit relevant för vår litteraturgenomgång. Informationen har också varit i linje med vad vi 
har utvunnit från vetenskapliga verk. Vi har också använt oss av regelverk och dokument från 
diverse organ inom riskupplysningsområdet. Vidare har vi läst facklitteratur och studerat 
hemsidor för att samla information om vårt undersökningsområde. I den empiriska 
undersökningen studerades bankers årsredovisningar med hjälp av en innehållsanalys. Under 
analysens gång återvände vi flertalet gånger till materialet för att säkerställa att vi förstått 
innehållet rätt, men också för att komplettera med information vi missat.  
 

2.4.1 Undersökningsmodellen 
 

 
Figur 2.1 Undersökningsmodellen (egen figur) 
 
För att uppfylla studiens syfte valde vi att utgå från en egen undersökningsmodell (se Figur 
2.1). Modellen skapade struktur i den empiriska undersökningen och ger också en tydlig 
överblick över tillvägagångssättet. Undersökningen är indelad i tre steg; riskkommunikation, 
förändring och komparation. 

Steg 1 Risk-
kommunikation 

Struktur 
Inställning 
Upplysning 

Steg 2 Förändring Inom varje bank 

Steg 3 Komparation Bankerna 
Länderna 
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Under första steget studerade vi med hjälp av en innehållsanalys de åtta bankernas 
kommunikation av riskinformation i årsredovisningen. Olsson och Sörensen (2007, s. 129) 
beskriver innehållsanalys som ett sätt att vetenskapligt analysera dokument. Det objekt som 
analyseras är kommunikationsinnehållet, som relateras till historisk utveckling, mänskligt 
beteende och social organisation (Olsson & Sörensen, 2007, s. 129). I en sådan analys kan 
både kvantitativa och kvalitativa aspekter analyseras och oftast bryts innehållet ner i mindre 
enheter för att underlätta analysen (Andersen, 1994, s. 75). I vår analys har vi fokuserat på 
kvalitativa aspekter som vi har brutit ner i mindre delar. Vi har utfört en kvalitativ 
innehållsanalys eftersom vi ville förstå innehållet och kunna dra slutsatser om materialet. Vi 
plockade ut nyckelbegrepp och meningar för att kunna tolka och bedöma innehållet. Andersen 
(1994, s. 74) menar att materialet som används i en innehållsanalys kan vara styrt från början 
eftersom det är någon annan som har upprättat det. Materialet existerar redan innan vår 
undersökning och vi kunde därför inte påverka informationen som framkom i 
årsredovisningarna. Svagheten i detta fall är att forskare endast kan tolka informationen som 
finns och att de inte kan få förtydliganden kring aspekter som är oklara (Andersen, 1994, s. 
74). Vidare påstår Andersen (1994, s. 74) att en innehållsanalys kan vara lämplig för att 
analysera årsredovisningar och att metoden kan vara passande då det finns begränsat med tid. 
Anledningen till att vi valde att göra en innehållsanalys är att vi ansåg att det är det enda 
alternativet för att studera förändringen i bankernas riskkommunikation i årsredovisningen.  
 
Vi skapade oss först en överblick över riskinformationen i årsredovisningarna för att vi skulle 
veta vilka aspekter vi ville fokusera på. Därefter utformade vi en checklista innehållande de 
tre huvudpunkterna struktur, inställning och upplysning (se Bilaga 2). Under varje 
huvudpunkt listades ett antal mindre punkter som fokuserar på specifika aspekter kring risk i 
årsredovisningen. Checklistan låg alltså till grund för utförandet av innehållsanalyserna av 
samtliga årsredovisningar. Listan användes också som stöd för tolkning och analys av 
innehållet i årsredovisningarna och för att skapa ett enhetligt tillvägagångssätt. Gällande 
punkten struktur studerade vi hur bankernas årsredovisningar är upplagda när det gäller 
riskinformation, i form av riskavsnitt och övriga delar. Angående punkten inställning 
undersökte vi hur bankerna ställer sig till risk och om de visar kunskap om de standarder som 
reglerar riskupplysning. Beträffande punkten upplysning studerade vi hur bankerna upplyser 
om sina risker och hantering av dem, samt i vilken omfattning. För att analysera innehållet i 
årsredovisningarna använde vi oss av sökord. Orden risk, kris, reglering, Basel, IFRS 7 och 
Enterprise Risk Management användes för årsredovisningarna på svenska och risk, crisis, 
regulation, Basel, IFRS 7 och Enterprise Risk Management användes för årsredovisningarna 
på engelska. Sökorden underlättade insamlingen av information gällande de tre 
huvudpunkterna och bidrog till att vi kunde utvinna relevant information.  
 
I det andra steget, som handlar om förändring, använde vi oss av informationen vi utvunnit i 
första steget. De tre huvudpunkterna underlättade för att se hur förändringen ser ut i varje 
banks kommunikation av riskinformation i årsredovisningen från år 2006 till år 2013. Utifrån 
informationen som framkom i innehållsanalyserna av varje banks årsredovisningar 
sammanfattades förändringen i tabeller för att skapa en tydlig överblick.  
 
Det tredje steget behandlar den jämförande delen i undersökningen, där vi först jämförde 
förändringen i riskkommunikationen mellan bankerna och sedan mellan Sverige och 
Storbritannien. Även här sammanfattade vi informationen i tabeller för att kunna kartlägga 
likheter och skillnader i förändringen mellan bankerna och länderna. Vid komparationen av 
Sverige och Storbritannien sammanfattades varje lands fyra banker till en genomsnittlig 
förändring för att kunna jämföra länderna. 
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2.5 Datainsamling 
 
Källor kan delas in i två kategorier, primärkällor och sekundärkällor. Patel och Davidson 
(2011, s. 69) menar att det är närheten till källan som bestämmer vilken typ av källa det är. De 
skiljer på om forskaren själv bevittnat en händelse eller om den fått höra den av någon annan. 
Den förstnämnda situationen är en primärkälla, medan den andra situationen är en 
sekundärkälla (Patel & Davidson, 2011, s. 69). En sekundärkälla är alltså information som har 
samlats in av andra forskare (Olsson & Sörensen, 2007, s. 31). Holme och Solvang (1997, s. 
133) hävdar att det inte alltid är så lätt att skilja på vad som är en primärkälla och vad som är 
en sekundärkälla. De påpekar dock att det viktiga är att kunna behandla källan utifrån den 
situation det handlar om (Holme & Solvang, 1997, s. 133). Ju närmre källan är situationen 
som behandlas, desto viktigare blir den (Holme & Solvang, 1997, s. 134).   
 
I den teoretiska referensramen har vi främst använt oss av primärkällor. I de fall vi stött på 
information som tagits upp av andra författare har vi gått tillbaka till ursprungskällan. Detta 
för att kunna tolka originalkällan och inte utgå från en annan forskares tolkning av 
informationen. Vi är medvetna om att vi ibland har använt oss av sekundärkällor när det inte 
har funnits möjlighet att hitta ursprungskällan. Exempel på detta är en artikel där författaren 
inte har refererat till ursprungskällan i den flytande texten, utan enbart listat referenserna i 
slutet. Här har vi fått referera till författaren som skrivit den aktuella artikeln eftersom det var 
så nära ursprungskällan vi kunde komma. Anledningen till att vi inte gick igenom samtliga 
artiklar som angavs i referenslistan är för att vi ansåg att informationen var sanningsenlig, då 
den var i linje med annan information vi samlat. Vi anser att huvudsaken är att vi behandlade 
källan för vad den är och att vi tog hänsyn till det i bedömningen av trovärdigheten. Vi har 
alltså försökt att se på våra källor i linje med Holme och Solvang (1997, s. 138), som menar 
att vilken typ av källa det är bör ha en inverkan på de tolkningar som görs. 
 
För den empiriska insamlingen har vi använt oss av årsredovisningar, vilka kan kategoriseras 
som antingen primärkällor eller sekundärkällor beroende på hur vi ser på det. Som Holme och 
Solvang (1997, s. 133) menar kan det vara svårt att skilja på primärkällor och sekundärkällor. 
Vi ser att årsredovisningar kan vara både och. Ur synvinkeln där företaget ses som utgivare av 
sin information kan den anses som primärkälla. Ur ett annat perspektiv kan det däremot vara 
en sekundärkälla, då företagets information anses förmedlas av en ansvarig inom företaget. 
Den ansvarige samlar då informationen från olika avdelningar och sätter sedan ihop den till en 
enhetlig rapport över hela företagets ställning. Vi har under studiens gång haft i åtanke att 
årsredovisningen kan vara både en sekundärkälla och en primärkälla, men eftersom vi har valt 
att studera just årsredovisningar anser vi att vilken typ av källa en årsredovisning är inte har 
särskilt stor betydelse för vår studie.  
 

2.6 Trovärdighet 
 
Ett forskningsarbete grundar sig alltid i forskarens fördomar och förförståelser. Holme och 
Solvang (1997, s. 95) menar att det är omöjligt att frigöra sig från dessa och att de alltid 
kommer att ha en inverkan på studien. Andersen (1994, s. 88) framhäver att det under en 
studies genomförande finns vissa aspekter som måste tas hänsyn till. I enlighet med det menar 
Ejvegård (2009, s. 77) att för att forskningsresultaten ska få ett vetenskapligt värde krävs 
uppfyllandet av reliabilitet och validitet. Holme och Solvang (1997, s. 163) påpekar att 
forskaren kontinuerligt, kritiskt och noggrant ska bearbeta materialet för att uppnå en 
tillfredsställande grad av reliabilitet och validitet. 
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2.6.1 Reliabilitet 
 
Reliabilitet är detsamma som tillförlitlighet eller pålitlighet. Holme och Solvang (1997, s. 
163) menar att det är en naturlig målsättning att försöka ha så hög reliabilitet som möjligt i sin 
studie. Det innebär att om studien utförs igen ska resultaten bli ungefär samma som första 
gången den genomfördes. Hög reliabilitet belyser frågeställningen på ett bättre sätt, vilket 
innebär att frågeställningen får ett mer stabilt och riktigt svar (Holme & Solvang, 1997, s. 
164). Andersen (1994, s. 91) framhäver att de fakta som observeras därför ska vara pålitliga. 
Reliabiliteten kan enligt Ejvegård (2009, s. 78) bli låg när forskare själva skapar studiens 
mätinstrument. Holme och Solvang (1997, s. 94) påstår dock att reliabiliteten inte är lika 
viktig i kvalitativa studier då syftet inte är att kunna generalisera resultaten, utan att få en 
bättre förståelse kring vissa aspekter. Vidare menar Holme och Solvang (1997, s. 94) att det är 
svårt att uppnå en tillfredställande grad av reliabilitet eftersom de undersökta kan påverka 
informationen som samlas in. Vi ser dock inget problem med det eftersom de medverkande 
bankerna inte visste att vi studerade deras årsredovisningar och därför inte kunde påverka våra 
svar mer än de redan gjort via årsredovisningarna. Eftersom vi använde oss av 
årsredovisningar är det viktigt att ta hänsyn till tillförlitligheten även av denna typ av 
information. Årsredovisningar är offentliga och granskas i regel av revisorer, vilket vi anser 
skapar en hög grad av pålitlighet. Pålitligheten stärks också av att bankerna har många 
intressenter som tar del av årsredovisningarna, vilket kräver att informationen är 
sanningsenlig. Det är viktigt att ständigt bibehålla intressenternas förtroende. Dessutom är 
årsredovisningar material som är publicerat och kommer därför inte att förändras. Det innebär 
större möjlighet att replikera studien. Vi har dock även använt oss av hemsidor, som 
innehåller information som uppdateras över tid, vilket kan försvåra replikerbarheten. 
Informationen är ändå pålitlig då dessa hemsidor främst är från organ inom riskområdet, 
samtidigt som det är organen själva som lämnar informationen. 
  
För att öka reliabiliteten vidtog vi flera åtgärder. Vi har försökt att återge en tydlig 
beskrivning av hur vi har utfört studien för att göra den replikerbar. Vår förhoppning är att vi 
har beskrivit tillvägagångssättet så väl att studien går att genomföra igen med samma resultat. 
Bland annat har vi redogjort och motiverat för gjorda val och tolkningar för att tydliggöra hela 
studiens upplägg. Under insamlingen av tidigare forskning försökte vi endast att använda oss 
av pålitlig information, som vi dessutom kritiskt granskade, för att se till att samma 
information kan hittas om studien replikeras. Inför den empiriska undersökningen utformade 
vi en modell och en checklista som vi med noggrannhet utgick från. Checklistan hjälpte oss 
att samla likvärdig information från samtliga årsredovisningar. Checklistan och modellen ger 
tillsammans en mall för framtida forskare som vill replikera vår studie. Vi tror att om en 
annan forskare vill replikera vår studie och använder samma länder, samma banker, samma 
årtal, samma modell och samma checklista som oss kan resultaten bli samma som våra. Vi är 
däremot medvetna om att mänskliga faktorer, så som värderingar och erfarenheter, kan vara 
svåra att undvika och att de kan speglas i våra resultat. Vi har ändå i möjligaste mån försökt 
undvika att låta våra värderingar påverka resultatet, genom att ständigt ifrågasätta varandras 
tolkningar. 
     

2.6.2 Validitet 
 
Validitet är synonymt med giltighet och Holme och Solvang (1997, s. 167) förklarar att det är 
en nödvändig förutsättning att informationen är giltig för att kunna svara på forskningsfrågan. 
Olsson och Sörensen (2007, s. 66) framhäver att validitet skapas när verklighet och forskning 
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överensstämmer med varandra. Vidare tillägger Andersen (1994, s. 92) att när en forskare 
mäter det den har för avsikt att mäta och inget annat visar resultatet hög validitet. Hög 
validitet uppnås alltså när informationen är relevant för studien. Har forskaren tydliga mått 
och mätmetoder existerar inget validitetsproblem (Ejvegård, 2009, s. 80). Problemet med 
validitet är mindre i kvalitativa studier, där forskare är närmre det eller den som studeras 
(Holme & Solvang, 1997, s. 94). Eftersom syftet med kvalitativa studier är att upptäcka, tolka 
och förstå aspekterna som studeras används validitet genom hela forskningsprocessen (Patel 
& Davidson, 2011, s. 105). Vi försökte under hela forskningsprocessen bidra till ökad 
validitet i våra resultat. I ett tidigt skede formulerade vi syfte och frågeställning, vilket 
underlättade för oss i vårt fortsatta arbete när det gällde att avgöra vilken data som var 
relevant för att besvara forskningsfrågan. Vi hade på så vis en riktning att arbeta mot redan 
från början, vilket gjorde att vi sällan hamnade ur spår. Under insamlingen av information till 
den teoretiska referensramen stannade vi kontinuerligt upp och ifrågasatte om informationen 
var relevant för vår forskningsfråga. Vi läste befintlig teori för att avgöra vilka aspekter som 
skulle studeras i den empiriska undersökningen. Inför innehållsanalysen skapade vi alltså en 
checklista som förbereddes noggrant. Det för att garantera att vi verkligen studerade de delar i 
årsredovisningarna som vi avsåg att studera och därmed för att studiens resultat skulle besvara 
forskningsfrågan. Vi var också noggranna med att kontrollera att vi inte missat eller 
misstolkat något. Vidare såg vi hela tiden till att försöka hålla en röd tråd genom uppsatsen 
och se till att hela arbetet kunde relateras till forskningsfrågan. 
 

2.7 Källkritik 
 
Det är viktigt att granska de källor som används i studien. Holme och Solvang (1997, s. 130) 
delar in källgranskningen i fyra olika faser, nämligen observation, ursprung, tolkning och 
användbarhet. Observation innebär att forskaren ska skapa sig en överblick över de källor 
som finns och bedöma vilka av dem som är relevanta (Holme & Solvang, 1997, s. 130). Med 
ursprung menas att forskaren ska avgöra vem som står bakom källan och när källan har 
uppkommit. Här nämns också att det är viktigt att avgöra om källan är en primärkälla eller en 
sekundärkälla (Holme & Solvang, 1997, ss. 130-131). Tolkning står för att analysera vad 
källans upphovsman har avsett att säga i det sammanhang som källan skapades (Holme & 
Solvang, 1997, s. 134). Användbarhet handlar om att ifrågasätta om källan är trovärdig och 
om den är användbar för studiens syfte (Holme & Solvang, 1997, s. 135).  
 
I början av vår studie utförde vi en omfattande sökning efter information som handlade om 
det ämne vi ville studera. Det gjorde vi för att få en överblick över hela området om bankers 
riskkommunikation. Därefter sorterade vi ut de artiklar som vi ansåg var mest relevanta för att 
utgöra underlag för vår studie. Vidare har vi ständigt försökt att nå primärkällan för att få så 
ursprungliga källor som möjligt. Vi har också tagit hänsyn till källans utgivningsår när vi har 
tagit del av vissa påståenden som framgår av källan. Det kunde exempelvis gälla när en källa 
som är skriven för fem år sedan anger att en aspekt är i utvecklingsfasen. I det skedet var vi 
skeptiska och sökte vidare på nyare källor för att se om aspekten fortfarande utvecklas eller 
om den redan är utvecklad. Detta arbetssätt gällde för hela processen, då vi ständigt försökte 
styrka påståenden med flera källor. Vi tänkte också hela tiden på i vilka sammanhang källorna 
uppkommit och försökte bedöma vad upphovsmannen ville förmedla. Som ett exempel på 
detta försökte vi vara extra vaksamma på källor som härstammade från verk som inte hade 
med Sverige eller Storbritannien att göra. Vi ifrågasatte om vi hade nytta av varje källa 
eftersom vi ville att all information som användes skulle vara relevant för vår studie. 
Källornas trovärdighet diskuterades också. 
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Enligt Ejvegård (2009, s. 71) föreligger fyra olika krav som bör tas hänsyn till vid val av 
källor, nämligen äkthetskrav, oberoendekrav, färskhetskrav och samtidighetskrav. 
Äkthetskravet handlar om materialets äkthet. Det är viktigt att försöka bedöma om materialet 
som används är äkta eller om det kan föreligga förfalskningar (Ejvegård, 2009, s. 71). 
Oberoendekravet innebär att en forskare i största möjliga mån ska försöka göra sig oberoende 
av sekundärkällor. Generellt är primärkällor bättre än sekundärkällor, då information ur 
sekundärkällor kan vara ryckt ur sitt sammanhang och då helt omedvetet kan få fel innebörd 
(Ejvegård, 2009, s. 71). Ejvegård (2009, s. 72) förklarar också att det finns ett färskhetskrav 
som handlar om att det i allmänhet är bättre att använda sig av en nyare källa än en äldre. En 
nyare källa bör i regel även innehålla äldre information eftersom forskaren är insatt i det fält 
den undersöker (Ejvegård, 2009, s. 72). Slutligen föreligger ett samtidighetskrav som handlar 
om att forskare ska försöka välja källor som är skrivna i samband med en viss händelse, för att 
öka förståelsefaktorn och minska glömskefaktorn (Ejvegård, 2009, s. 73). Vi har under 
arbetets gång ständigt tagit hänsyn till de ovan nämnda kraven. Eftersom vi mestadels har 
använt oss av artiklar från vetenskapligt publicerade tidskrifter kan vi anta att de är äkta. Vi 
har försökt hålla oss till primärkällor och blandat både nya och gamla källor. Eftersom vi 
oftast gått till primärkällan har vi i många fall använt äldre källor. Vi har försökt använda oss 
av så kallade klassiker som många studier refererar till för att skapa ett mer trovärdigt resultat. 
Dessutom har vi använt oss av artiklar som uppkommit under debatten om bankers risker för 
att få en förståelse för samtiden. 
 
För att lyfta debatten och beskriva bakgrunden kring bankers risker använde vi oss av 
tidskriften Balans. Vi är medvetna om att tidskriften inte är granskad och att den baseras på 
subjektiva uppfattningar. Därför har vi inte dragit slutsatser utifrån den informationen, utan 
enbart använt den för att beskriva debatten. Vi har mestadels använt oss av vetenskapliga 
artiklar och eftersom de ofta är granskade och godkända innan publicering bör de vara 
pålitliga källor. Artiklar som inte har genomgått en vetenskaplig granskning har också använts 
i ett antal fall, där vi har gjort bedömningen att innehållet varit av hög kvalitet. I dessa fall har 
vi noggrant bedömt informationen som utvunnits. Informationen har dessutom stämt överens 
med vad som framkommit i vetenskapliga verk. Vi har också nyttjat information från 
regelverk och dokument och eftersom de har publicerats av olika organ, som exempelvis 
IASB och BCBS, bör de vara trovärdiga. Vi har dessutom läst facklitteratur, som vi anser bör 
vara pålitlig. Vidare har vi samlat information från ett fåtal hemsidor, som mestadels är 
publicerade av organ och därför har vi gjort bedömningen att de är pålitliga. I den empiriska 
undersökningen använde vi oss av årsredovisningar och eftersom de är offentliga och 
granskade av revisorer anser vi att de bör vara pålitliga.  
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3 Teoretisk referensram 
 

3.1 Definition av risk  
 
Combes-Thuélin, Henneron och Touron (2006, s. 316) menar att begreppet risk har en bred 
innebörd och kan definieras på flertalet olika sätt, vilket betyder att olika aktörer kan ha olika 
syn på vad risk är. Enligt Nationalencyklopedin (2014) innebär begreppet risk möjligheten för 
att något oönskat ska hända. Risk definieras också som sannolikheten för att en specifik 
situation ska leda till en oönskad effekt. Utfallet beror helt eller delvis på osäkra faktorer. Risk 
förknippas ofta med något som människor tenderar att vilja undvika (Nationalencyklopedin, 
2014). Lhabitant och Tinguely (2001, s. 345) menar att osäkerheter som finns inför framtida 
händelser utgör risker och att alla aktiviteter som utförs av människan är utsatta för dem. Att 
inte kunna förutse vad som kommer att hända i framtiden skapar en osäkerhet, vilket betyder 
att framtiden består av många risker (Lhabitant & Tinguely, 2001, s. 345). Olteanu och Radoi 
(2010, s. 277) ser begreppet risk från en annan synvinkel. De påstår att risk är att utfallet av en 
händelse inte stämmer med förväntningarna, alltså att risk utgör den negativa avvikelsen från 
ett önskat resultat (Olteanu & Radoi, 2010, s. 277). Även Bessis (2011, s. 7) kopplar risk till 
negativa scenarier som resulterar i potentiella förluster. Lhabitant och Tinguely (2001, s. 345) 
menar däremot att risker inte behöver ha en negativ betydelse, utan att de i sig varken är bra 
eller dåliga och att de kan ha både positiva och negativa effekter. 
 

3.2 Banker och deras risker 
 
En bank är ett finansiellt företag med finansiella tillgångar och skulder som enligt Bauer och 
Ryser (2004, s. 333) finansierar sin verksamhet med hjälp av insättningar. Bankernas skulder 
är alltså en källa för finansiering och utgör en viktig del av verksamheten (Bauer & Ryser, 
2004, s. 333). Kärnan i en banks verksamhet är att banken lånar pengar från insättare och 
lånar ut dem till låntagare (King & Tarbert, 2011, s. 1). Det är därför viktigt att försöka hålla 
en balans mellan inlåning och utlåning för att utlåningen inte ska överstiga den inlånade 
summan. Enligt Goddard, Molyneux, Wilson och Tavakoli (2007, s. 1914) har en ökad 
konkurrens lett till att bankers kärnverksamhet inte längre är den enda verksamheten som 
utförs. Idag erbjuder banker fler produkter och tjänster än någonsin tidigare, bland annat 
försäkringsförsäljning och fondförsäljning. Denna utökning beror på att banker fått ökad 
konkurrens från andra branscher som tagit sig in på den finansiella marknaden, exempelvis 
försäkringsbolag (Goddard et al., 2007, s. 1914). 
 
Enligt Haq och Heaney (2012, s. 697) är banksektorn instabil och banker har en tendens att 
vara extra utsatta för risk. BCBS (2010, s. 1) menar att för att det ska råda en hållbar 
ekonomisk tillväxt krävs att banksektorn är stark. Banksektorn har en såpass stor inverkan på 
hela ekonomin eftersom de är förmedlare mellan sparare och låntagare. Instabilitet inom 
banksektorn har därför en dominoeffekt på ekonomin som helhet (BCBS, 2010, s. 1). 
Ratnovski (2013, s. 422) påstår att en situation som kan vara förödande för en bank är att 
banken inte kan refinansiera sina kortfristiga skulder. Det sker då det är en obalans mellan 
inlåning och utlåning, där utlånade pengar överstiger inlånade pengar, vilket innebär att 
banken har brist på likviditet (Ratnovski, 2013, s. 422). Om banken är oförmögen att leva upp 
till sina förpliktelser kan det leda till instabilitet på hela marknaden (Asongu, 2013, s. 66). 
Enligt Bauer och Ryser (2004, s. 333) finansieras banker av insättningar som kan dras 
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tillbaka. Följaktligen måste bankerna kunna realisera sina tillgångar för att kunna återbetala 
sina insättare (King & Tarbert, 2011, s. 1). Diamond och Dybvig (1983, s. 401) menar att om 
en bank har stora finansiella problem eller om förtroendet för den minskar kan en så kallad 
bankrusning inträffa. Det innebär att alla insättare rusar till banken för att ta ut sina pengar 
(Diamond & Dybvig, 1983, s. 401). Därmed finns en instabilitet i verksamheten och banker är 
utsatta för risk eftersom de ofta har mindre tillgångar än skulder. Om banken inte har 
likviditet för att klara av en bankrusning kan dess existens och fortlevnad påverkas (Diamond 
& Dybvig, 1983, s. 403). 
 

3.3 Finansiella risker 
 
Enligt Savvidou och Savvides (2012, s. 381) delas företags risker upp i två olika typer. De 
risker som inte är direkt kopplade till monetära tillgångar och skulder, men som har en 
negativ påverkan på framtida kassaflöden, kategoriseras som icke-finansiella risker. 
Finansiella risker, däremot, är kopplade till monetära tillgångar och skulder och har en direkt 
påverkan på dem (Savvidou & Savvides, 2012, s. 381). Bauer och Ryser (2004, s. 333) menar 
att en bank är ett finansiellt företag med finansiella tillgångar och skulder, som är utsatt för 
framförallt finansiella risker. Combes-Thuélin, Henneron och Touron (2006, s. 313) påstår att 
det finns olika definitioner av finansiella risker. Savvidou och Savvides (2012, s. 381) menar 
att finansiella risker innefattar kreditrisk, marknadsrisk, likviditetsrisk och operativ risk. 
Olteanu och Radoi (2010, s. 276) däremot tar utöver dem upp balansrisk, lönsamhetsrisk och 
valutarisk i sin definition. Vad som är gemensamt för författarna är dock att de fyra 
förstnämnda riskerna ingår i finansiella risker. 

 
Figur 3.1 Finansiella risker (egen figur) 
 

3.3.1 Kreditrisk 
 
Lhabitant och Tinguely (2001, s. 346) beskriver att kreditrisk innebär att det finns en risk för 
förlust till följd av att en motpart inte kan slutföra sin betalning, alltså att betalning uteblir 
eller blir försenad. Det betyder att de flesta transaktioner i företag innebär en kreditrisk 
(Lhabitant & Tinguely, 2001, s. 346). Även Bischof (2009, s. 170) förklarar kreditrisk som 
risken för att kunders betalning ska utebli. Bessis (2011, s. 7) menar att risken också uppstår 
på grund av låntagares försämrade kreditvärdighet. Lån är en stor och uppenbar källa till 
kreditrisk för finansiella företag eftersom mycket av deras verksamhet bygger på inlåning och 
utlåning av pengar (Olteanu & Radoi, 2010, s. 278). Enligt Bessis (2011, s. 7) är denna risk en 
finansiell risk som regleras inom banksektorn. Kreditrisk är av stor vikt för banker och är en 
avgörande del för deras verksamhet (Bessis, 2011, s. 522). 
 

Finansiella risker 

Kreditrisk Marknadsrisk Likviditetsrisk Operativ risk 
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3.3.2 Marknadsrisk 
 
Marknadsrisk är en finansiell risk som regleras inom banksektorn (Bessis, 2011, s. 7). Bischof 
(2009, s. 170) fastställer marknadsrisk som risken för att marknadspriserna ska fluktuera. 
Vidare förklarar Lhabitant och Tinguely (2001, s. 346) marknadsrisk som alla möjliga 
förluster som kan uppkomma på grund av negativa förändringar i finansiella 
marknadsvariabler, exempelvis räntor, valutor, aktiepriser och andra priser. Savvidou och 
Savvides (2012, s. 381) styrker denna definition. Ränterisk förekommer när företag bedriver 
verksamhet på den finansiella marknaden i form av variationer i räntor. Detta gäller främst för 
finansiella företag. Valutarisk innebär förändringar i valutakurser till följd av att företag 
handlar på den internationella marknaden. Risk för prisvariationer i finansiella tillgångar eller 
råvaror kan uppstå ur oförutsedda variationer i priserna (Savvidou & Savvides, 2012, s. 381). 
 

3.3.3 Likviditetsrisk 
 
Enligt Savvidou och Savvides (2012, s. 381) är likviditetsrisk osäkerheten inför att inte kunna 
betala sina kortfristiga betalningsskulder, det vill säga risken för att det inte finns tillräckligt 
med likvida medel för att uppfylla sina betalningsåtaganden. Detta argument stöds av Bischof 
(2009, s. 170) som menar att likviditetsrisk är risken för att företagets skyldigheter överstiger 
dess likviditet. Bessis (2011, s. 8) framhäver att likviditetsrisk är en vanligt förekommande 
risk som banker försöker motverka. Det uppstår en obalans när löptiden på tillgången är 
längre än löptiden för finansiering, alltså att banken inte lyckas likvidera tillgången i tid för att 
kunna möta sina betalningsskyldigheter. Företag måste kunna omsätta tillgångar till kontanta 
belopp som motsvarar tillgångarnas aktuella marknadsvärde (Lhabitant & Tinguely, 2001, s. 
346). Det mest ödesdigra scenariot vid en likviditetsbrist kan leda till att banken går i konkurs 
(Bessis, 2011, s. 8).  
 

3.3.4 Operativ risk 
 
Operativ risk är risken för oväntade förluster på grund av mänskliga fel, systemfel och 
bristande rutiner eller kontroller (Lhabitant & Tinguely, 2001, s. 346). Savvidou och Savvides 
(2012, s. 381) tydliggör att operativ risk uppkommer av fel eller brister i den dagliga 
verksamheten. Risken anses vara betydande för banker och har en avgörande inverkan på 
deras verksamhet och resultat (Stanciu, 2010, s. 245). Vidare upplyser Stanciu (2010, s. 251) 
om att bankstrukturen är komplex och därmed utsatt för operativ risk. På grund av bankers 
geografiska spridning, utbud av produkter och tjänster, professionella kompetens och 
ledningskultur skapas operativ risk (Stanciu, 2010, s. 251). Stanciu (2010, s. 252) 
exemplifierar orsaker till varför operativ risk uppstår. De kan vara störningar i verksamheten, 
misslyckade processer, skador på tillgångar, bristande säkerhet på arbetsplatsen och dålig 
utbildning. Dessutom nämns mänskligt beteende som en avgörande faktor, exempelvis 
bedrägeri och missbruk (Stanciu, 2010, s. 252). Stanciu (2010, s. 253) påstår att operativ risk 
ibland är svår att särskilja från andra risker, såsom kreditrisk eller marknadsrisk. Många 
gånger är operativ risk en del av en annan typ av risk (Stanciu, 2010, s. 253). 
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3.4 Standarder 
 
Det har länge funnits standarder kring bankers kommunikation av riskinformation i 
årsredovisningen, men på senare tid har det tillkommit allt fler standarder som främjar en mer 
detaljerad upplysning om risker (Ojo, 2010, s. 249). Banksektorn har visat sig vara instabil 
och extra utsatt för risk (Haq & Heaney, 2012, s. 697) och samtidigt har det blivit av större 
vikt att banker ska informera om risker (ECB, 2007, s. 81). Detta har främst berott på senare 
års finansiella skandaler (Combes-Thuélin, Henneron & Touron, 2006, s. 303). Lagar och 
standarder har utformats för att hjälpa banker i riskupplysningen, samt för att återskapa 
förtroende för banksektorn. Woods, Dowd och Humphrey (2008, s. 16) nämner flera organ 
som har utformat standarder kring bankers riskupplysning. Homölle (2009, s. 3) framhäver att 
det finns både redovisningsnormgivare och banktillsynsmyndigheter som främjar en ökad 
öppenhet bland banker och bidrar till att upprätthålla en disciplinerad marknad. Syftet är 
bland annat att motverka en ytterligare finansiell kris (Homölle, 2009, s. 3). De organ som 
agerar på global nivå är BIS och IASB (Woods, Dowd & Humphrey, 2008, s. 16). Estrella 
(2004, s. 158) framhäver att det finns en konflikt mellan banker och tillsynsmyndigheter när 
det gäller frivilligt utlämnande av riskinformation. De båda har olika syn på vad utlämnandet 
ska innefatta och hur mycket information som ska lämnas, därför finns det standarder som 
banker måste följa för att informationen ska förbättras (Estrella, 2004, s. 158). 
 

3.4.1 IFRS 
 
Regelverket IFRS innehåller standarder för finansiell rapportering som ges ut av det 
normgivande organet IASB och tillämpas av företag i hela EU (IFRS, 2013b, ss. 1-2). Enligt 
Drago och Agostino (2011, ss. 441-442) blev samtliga marknadsnoterade företag i EU sedan 
år 2005 skyldiga att tillämpa IFRS i sina årsredovisningar. I och med accepterandet av IFRS 
startades en harmoniseringsprocess mellan EU-länderna (Drago & Agostino, 2011, s. 438). 
Nobes (2006, s. 244) menar att detta ökade jämförbarheten mellan olika länder då de började 
följa samma standarder i sin rapportering. Det finns dock idag fortfarande stora skillnader 
mellan ländernas tillämpning av IFRS och även i framtiden kommer skillnader att existera 
(Nobes, 2006, s. 244). Nobes (2006, s. 237) poängterar att översättningen av IFRS till olika 
språk leder till skillnader i tolkningen av standarderna. 
 
Innan IFRS 7 infördes fanns det ett stort behov av att förbättra upplysningen av riskrelaterad 
information i finansiella rapporter, då det ansågs vara svårt för intressenter att bedöma ett 
företags riskprofil (Gornik-Tomaszewski, 2006, s. 43). IFRS 7 infördes därför för att behandla 
upplysningskrav i samband med finansiella instrument (Bischof, 2009, s. 170). Den nya 
standarden kompletterar standarderna IAS 32 och IAS 39, som behandlar klassificering 
respektive redovisning och värdering av finansiella instrument. I IFRS 7 uppges att: 
 

Syftet med denna standard är att kräva att företag lämnar upplysningar i sina 
finansiella rapporter som gör det möjligt för användare att bedöma 
a) betydelsen av finansiella instrument för företagets finansiella ställning 
och resultat, och 
b) karaktären och omfattningen av risker till följd av finansiella instrument 
som företaget är exponerat för under perioden och vid rapportperiodens slut 
samt hur företaget hanterar dessa risker. 

(IFRS 7 p.1)  
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Enligt IFRS 7 p.3 och p.43 ska samtliga företag som innehar finansiella instrument tillämpa 
standarden för räkenskapsår som börjar den 1 januari år 2007 eller senare. Banker faller 
naturligt in under denna ram eftersom de utför stora delar av sin verksamhet på de finansiella 
marknaderna (Bischof, 2009, s. 170). Gornik-Tomaszewski (2006, s. 43) framhåller att den 
nya standarden har lett till att intressenter har fått tillgång till bättre information som kan 
hjälpa dem i sin riskbedömning. Bischof (2009, s. 170 och s. 176) påpekar att standarden 
innehåller hårdare krav på upplysning än vad de tidigare standarderna gjorde och att det 
numera krävs mer detaljerad information. Gornik-Tomaszewski (2006, s. 43) menar att 
mängden riskupplysningar som krävs beror på företagets omfattning av finansiella instrument 
och på hur riskfyllda de är. Det stärks av IFRS 7 p.B3, där det framkommer att företag avgör 
hur detaljerade upplysningar de ska lämna för att uppfylla standardens krav och vilken tonvikt 
de ska lägga på olika aspekter. 
 
Gornik-Tomaszewski (2006, s. 44) framhåller att företag ska upplysa om kreditrisk, 
likviditetsrisk och marknadsrisk. Enligt IFRS 7 p.33 och p.34 ska företag ge både kvalitativa 
och kvantitativa upplysningar. Information ska lämnas för varje typ av risk som härrör från 
finansiella instrument. Enligt IFRS 7 p.33 ska företag, när det gäller kvalitativa upplysningar, 
lämna information om riskexponering och uppkomsten av risken. Det ska också framgå 
information om företagets mål, principer och metoder för att hantera och mäta risken (IFRS 7 
p.33). Angående kvantitativa upplysningar ska företaget lämna sammanfattande kvantitativ 
information om dess riskexponering för samtliga risker (IFRS 7 p.34). I IFRS 7 p.32A 
framgår det att användare av informationen kan få en helhetsbild av typen och omfattningen 
av risker i samband med finansiella instrument när både kvalitativa och kvantitativa 
upplysningar lämnas. Information inom de båda kategorierna underlättar för bedömningen av 
företagets riskexponering (IFRS 7 p.32A). 
 

3.4.2 Basel 
 
BCBS, eller Baselkommittén, är en del av den finansiella organisationen BIS och utvecklar 
standarder som ska vägleda banker i att hantera och upplysa om risker (BCBS, 2013, s. 1). 
Enligt BCBS (2013, s. 2) utfärdades den första överenskommelsen Basel I år 1988. Den 
syftade till att stärka stabiliteten i banksektorn genom att reglera om mätning av risker och 
kapitaltäckning (BCBS, 2013, s. 2). Banker uppmanades till att ha ett minimikapital för att 
kunna stå emot förluster och för att kunna stanna kvar på marknaden (Varotto, 2011, s. 136).  
 
BCBS (2013, s. 3) uppger att regelverket år 2004 utvecklades till att bli Basel II. Detta 
regelverk trädde i kraft för banker inom EU genom EU-direktivet CRD år 2007 (FI, u.å.). 
BCBS (2013, s. 3) framhäver att Basel II bättre skulle reglera kring bankers kapitalkrav. 
Förutom kapitalbaskrav innehöll denna överenskommelse bestämmelser om riskbedömning 
och tillsyn, samt informationskrav (BCBS, 2013, s. 3). Dessa tre krav kallas för de tre pelarna. 
Benink (2002, s. 103) framhäver att den första pelaren innehåller bestämmelser om ett minsta 
kapitalkrav som behövs för att motstå kreditrisk, marknadsrisk och operativ risk. Den andra 
pelaren är tillsynsprocessen som handlar om att tillsynsmyndigheten ska kunna övervaka 
bankerna och den tredje pelaren anger ett ökat upplysningskrav (Benink, 2002, s. 103). 
Linsley, Shrives och Crumpton (2006, s. 270) menar att det förbättrade riskavslöjandet 
främjar marknadsdisciplinen. Drago och Agostino (2011, s. 438) hävdar att en effektiv 
marknadsdisciplin råder när intressenterna har den information som behövs för att kunna göra 
en bedömning av företags finansiella ställning, vinstutsikter och risker. Vidare innebär ett 
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standardiserat tillvägagångssätt för upplysning av risker att intressenter lättare kan jämföra 
olika banker (Linsley & Shrives, 2005, s. 210). 
 
Några år efter att Basel II utvecklades uppkom behovet av att stärka regelverket. Under 
finanskrisens början drabbades banker hårt av att de hade otillräckliga likviditetsbuffertar 
(BCBS, 2013, s. 4). Även Keefe och Pfleiderer (2012, s. 407) hävdar att banker hade 
bristande likviditet och berättar att den finansiella krisen också tydligt visade att många 
banker hade otillräckligt kapital. De menar även att det kapital banker hade var av bristande 
kvalitet och behövde strängare reglering. Det visade sig under finanskrisen att det rådande 
kapitalkravet inte var tillräckligt för att täcka framtida risker (Keefe & Pfleiderer, 2012, s. 
409). Haq och Heaney (2012, s. 697) menar att den senaste finansiella krisen har skapat en 
osäkerhet kring det finansiella systemet och följaktligen har tillsynsmyndigheter skapat 
strängare tillsynsbestämmelser. Regelverket utvecklades år 2010 till att bli Basel III, som 
reglerar mer om bankers kapitaltäckning och likviditet (BCBS, 2013, s. 4). Keefe och 
Pfleiderer (2012, s. 409) berättar att syftet med Basel III är att öka det befintliga kapitalkravet 
och att förbättra styrkan i banksektorn. BCBS (2010, s. 1) menar att en motståndskraftig 
banksektor är vital för en hållbar ekonomisk tillväxt. Det beror på att instabilitet i banksektorn 
har en dominoeffekt på hela ekonomin, eftersom banker är förmedlare mellan sparare och 
låntagare. Övergången till Basel III påbörjades den 1 januari år 2013 (Keefe & Pfleiderer, 
2012, s. 417) och beräknas vara helt genomförd den 1 januari år 2019 (BCBS, 2013, s. 5). 
 

3.5 Riskhantering  
 
Linsley och Shrives (2005, s. 205) framhäver att det är viktigt att företag kommunicerar vilka 
risker de står inför och hur de hanterar dessa risker. Lhabitant och Tinguely (2001, s. 343) 
menar att det på senare tid har blivit allt viktigare för företag att hantera risker. Stanciu (2010, 
s. 246) understryker detta och framhäver att en effektiv riskhantering är avgörande för en 
banks fortlevnad. Det framgår också att det inte finns någon förutbestämd lösning för 
riskhantering eftersom banker vistas i en dynamisk miljö där risker ständigt förändras. Det 
innebär att det är en utmanande process för banker (Stanciu, 2010, s. 258). Lhabitant och 
Tinguely (2001, s. 345) påstår att företag måste ta risker för att de ska kunna driva sin 
verksamhet och bli konkurrenskraftiga. Det är viktigt att kunna identifiera och hantera dessa 
risker korrekt, eftersom det kan leda till att nya möjligheter öppnas. På ett motsatt vis kan en 
bristande hantering orsaka negativa resultat för företaget. Riskhantering handlar alltså om att 
optimera riskerna och inte att undvika dem (Lhabitant & Tinguely, 2001, s. 345).  
 
Lhabitant och Tinguely (2001, s. 348) menar att intressenter numera kräver att företag tar 
större ansvar för sina risker och förluster, samt att de har effektiva kontroller. Beslutsfattare i 
företag måste förstå vad varje beslut kan innebära i form av konsekvenser och risker 
(Lhabitant & Tinguely, 2001, s. 348). Vidare påstår Nourbakhshian, Rajabinasr, Hooman och 
Seyedabrishami (2013, s. 934) att om företag är medvetna om riskerna och kan hantera dem 
kan det, förutom att ge värde för företaget, ha en positiv effekt på den ekonomiska tillväxten. 
Stanciu (2010, s. 259) trycker på att det är viktigt att göra samtliga medarbetare medvetna om 
riskfrågor för att riskhanteringsprocessen ska vara optimal. Riskhantering garanterar dock inte 
eliminerandet av eventuella förluster, eftersom de kan uppstå av ren otur (Jorion, 2009, s. 
923). Stanciu (2010, s. 246) beskriver riskhantering som en process för att bedöma, lindra och 
kontrollera risker. Det handlar inte om att eliminera alla risker, utan att minska dem till en 
acceptabel nivå (Stanciu, 2010, s. 246). Jorion (2009, s. 933) framhäver att riskhantering är 
och kommer att fortsätta vara en grundläggande funktion i finansiella företag. 
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För att uppskatta och hantera en banks marknadsrisk används metoden Value-at-Risk (VaR) 
(Trenca, 2009, s. 186). Den används också för att banker ska kunna avgöra vilket lägsta 
kapital som krävs för att täcka denna risk. Metoden mäter den sannolika förlusten som kan 
uppstå under en viss period och mäter alltså oförutsedda marknadsrörelser (Trenca, 2009, s. 
186). Enligt Trenca (2009, s. 187) ska marknadsrisk dagligen mätas och utvärderas. Banker 
bör också kontinuerligt utföra stresstester för att se vilken inverkan rimliga händelser har på 
deras kapital (Trenca, 2009, s. 192). Ett stresstest hjälper banken att identifiera tänkbara 
stresscenarier, att bedöma sin förmåga att absorbera stora förluster och att se vilka åtgärder 
som krävs för att minska marknadsrisken (Trenca, 2009, s. 192).  
 
Varotto (2011, s. 147) framhäver att banker inte enbart bör ha tillräckligt med kapital för att 
täcka marknadsrisk, utan också för att täcka eventuell kreditrisk. Det kapital som krävs kan 
beräknas med hjälp av VaR, vilket innebär att metoden även används för att hantera kreditrisk 
(Varotto, 2011, s. 135). VaR mäter dessutom potentiella förluster som följer av kreditrisk. Det 
är nämligen resultatet av den mätningen som avgör vilket kapitalkrav som finns (Varotto, 
2011, s. 135). Kreditrisken kan också hanteras genom att bedöma en motparts kreditvärdighet, 
genom exempelvis betygssättning. På så sätt kan exponering för kreditrisk mätas och 
övervakas (Lhabitant & Tinguely, 2001, s. 346).  
 
Hantering av likviditetsrisk har blivit en vital del inom banksektorn (Asongu, 2013, s. 65). 
Ratnovski (2013, s. 423) uppger att banker kan hantera likviditetsrisken på två olika sätt, 
antingen genom att ha en likviditetsbuffert eller genom att kommunicera information om sin 
betalningsförmåga till utomstående. På så sätt kan banken säkra risker och attrahera extern 
finansiering. De båda metoderna är komplement till varandra eftersom de hanterar samma risk 
(Ratnovski, 2013, s. 423). Varotto (2011, s. 147) menar att banker måste följa ett visst 
kapitalkrav som ska täcka likviditetsrisk.  
 
Stanciu (2010, ss. 253-254) konstaterar att för att hantera operativ risk bör en bank utforma 
riktlinjer och rutiner i verksamheten. Banken ska kontinuerligt identifiera och mäta operativ 
risk och samtidigt övervaka och rapportera om risken och konsekvenserna av den. Det bör 
också finnas en god intern kontroll för att begränsa de risker som banken är utsatt för. 
Dessutom ska riskhanteringsprocessen hela tiden följas upp och förbättras vid behov (Stanciu, 
2010, ss. 253-254). 
 

3.5.1 Enterprise Risk Management  
 
På senare år har ERM varit ett uppmärksammat ämne och intresset för ramverket har blivit 
stort. Organisationen COSO observerade behovet av ett ramverk för riskhantering och 
utfärdade därför ERM år 2004 (COSO, 2004, ss. 3-4). Ramverket är utformat för att ge en 
vägledning i företagsövergripande riskhantering för företag i hela världen (COSO, 2012). Idag 
har flertalet organisationer antagit program som innefattar ERM (Hoyt & Liebenberg, 2011, s. 
795). Lhabitant och Tinguely (2001, s. 352) framhäver att konceptet ERM handlar om att se 
riskerna kopplade till varandra istället för att fokusera på enskilda risker eftersom flera risker 
ofta är sammankopplade och påverkar varandra. Exempelvis skapas operativ risk av samma 
verksamhet som marknadsrisk och kreditrisk (Lhabitant & Tinguely, 2001, s. 352). Hoyt och 
Liebenberg (2011, s. 797) menar att ERM medför att företag bättre kan förstå den samlade 
risken av sin affärsverksamhet. Lhabitant och Tinguely (2001, s. 352 och s. 362) delar upp 
processen i tre olika steg. Det första steget innebär att företaget måste identifiera vilka risker 
som finns och vilka som påverkar företaget mest. Sedan ska riskerna värderas och mätas för 
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att se samband mellan dem. Det kan göras med hjälp av bland annat redovisningsinformation 
och framtida kassaflödesprognoser. Slutligen måste företaget anpassa sig till de identifierade 
riskerna och även vidta åtgärder på både operativ och finansiell nivå (Lhabitant & Tinguely, 
2001, s. 352 och s. 362). Dessa tre steg kan delas in i åtta mindre delar. Stanciu (2010, ss. 
248-249) delar upp arbetet med ERM i inre miljö, målsättning, identifiering av händelser, 
riskbedömning, riskåtgärder, kontrollaktiviteter, information och kommunikation, samt 
övervakning.  
 
Det finns flera fördelar som följer av användningen av ERM. Hoyt och Liebenberg (2011, ss. 
797-798) framhäver att arbetet med företagsövergripande riskhantering ger struktur i 
utförandet och underlättar identifieringen av risker. Lhabitant och Tinguely (2001, s. 352) 
stödjer detta påstående och berättar att identifiering, förståelse och kontroll av risker förbättras 
av ERM. Vidare förbättrar ramverket rutiner och system och kan bidra till att de beslut som 
tas är av högre kvalitet (Lhabitant & Tinguely, 2001, s. 352). Hoyt och Liebenberg (2011, ss. 
797-798) påstår att ERM leder till att förbättra kommunikationen av företags riskprofil. 
 

3.6 Riskkommunikation 
 
Korošec och Horvat (2005, s. 218) anger att intressenter har blivit mer intresserade av att få 
tillgång till ytterligare information om företags framtidsutsikter i årsredovisningen. Det 
innefattar information om möjliga hot, risker och hantering av dem. Ett företags intressenter 
vill kunna göra en bättre värdering av företagets situation och där utgör riskinformation en 
viktig faktor i bedömningen (Korošec & Horvat, 2005, s. 218). Korošec och Horvat (2005, s. 
235) menar att det finns ett ökat krav på att företag ska handskas med de risker de är utsatta 
för och att de ska kommunicera om riskerna och hanteringen av dem. Det för att underlätta 
bedömning av företags framtida utveckling och ställning. Att upplysa om risker är viktigt idag 
och kommer att bli ännu viktigare i framtiden (Korošec & Horvat, 2005, s. 235). Det kan dels 
förklaras av att det idag finns flertalet standarder som reglerar upplysning av risker. Bischof 
(2009, s. 190) påstår dock att det har visat sig att företag är öppna med att presentera mer 
riskinformation än vad som krävs av olika regelverk. Företag har alltså i allmänhet börjat bli 
mer öppna när det kommer till att kommunicera riskrelaterad information (Bischof, 2009, s. 
190). Detta är positivt då Ratnovski (2013, s. 423) hävdar att öppenhet är svårt att kontrollera 
och reglera. 
 
En bank är öppen om den kommunicerar aktuell och pålitlig information, som kan bidra till 
att intressenter kan göra en korrekt bedömning av bankens finansiella ställning (BCBS, 1998, 
s. 4). Linsley, Shrives och Crumpton (2006, s. 270) anser att öppenhet bidrar till en 
disciplinerad marknad. I en sådan marknad gynnas de banker som är öppna, medan de banker 
som lämnar otillräcklig riskinformation kan sanktioneras (Linsley, Shrives & Crumpton, 
2006, s. 270). Enligt Linsley och Shrives (2005, s. 206) bidrar riskkommunikation också till 
en mer stabil marknad. Barakat och Hussainey (2013, s. 254) är också positivt inställda till 
offentliggörandet av riskinformation, eftersom det leder till en förbättrad effektivitet på 
marknaden. Det överensstämmer med Yong, Chalmers och Faff (2005, ss. 15-16) som 
argumenterar för att en bristande öppenhet kan öka bräckligheten i ekonomin, det kan alltså 
bidra till en instabil marknad och eventuellt leda till en kris. Linsley och Shrives (2005, s. 
212) påpekar att det inte alltid är naturligt för företag att vara öppna med information. Ibland 
kan chefer vara negativt inställda till att lämna ut information då det kan skada företagets 
konkurrenskraft. Dessutom kan det finnas information som är extra känslig att lämna ut, som 
exempelvis patentskyddad information (Linsley & Shrives, 2005, s. 212). 
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Banker måste lämna tillräcklig, relevant och tillförlitlig riskinformation, både kvalitativ och 
kvantitativ, för att uppnå öppenhet (BCBS, 1998, s. 4). Linsley och Shrives (2005, s. 207) 
menar att riskinformationen är relevant om den motsvarar intressenternas behov vid 
beslutsfattande. Informationen måste också vara aktuell och lämnas ut kontinuerligt för att 
vara relevant (Linsley & Shrives, 2005, s. 207). Ernst & Young (2008, s. 18) beskriver 
kvalitativa upplysningar som sådana som informerar om vilka typer av risker ett företag är 
utsatt för, hur de har uppkommit, samt hur företaget mäter och hanterar dessa risker. 
Kvantitativa upplysningar, däremot, är information som visar företagets riskexponering på 
balansdagen. Dessa kan exempelvis visas i de finansiella rapporterna (Ernst & Young, 2008, 
s. 18). Linsley och Shrives (2005, s. 207) klargör att upplysningarna ska ges på ett liknande 
sätt varje år för att användarna av informationen ska kunna jämföra den mellan olika år. 
Önskvärt vore också att användarna ska kunna jämföra upplysningarna mellan olika banker 
och länder (Linsley & Shrives, 2005, s. 207). 
 
Asongu (2013, s. 66) menar att intressenter inte enbart ska informeras om en banks risker utan 
också om dess riskhanteringsmetoder. Vidare hävdar Yong, Chalmers och Faff (2005, s. 16) 
att riskupplysningar underlättar intressenters beslutsfattande och minskar risken för felaktiga 
bedömningar av bankens riskprofil. Riskinformationen är av intresse för befintliga och 
potentiella investerare, leverantörer, köpare, anställda, staten och den intresserade 
allmänheten (Korošec & Horvat, 2005, s. 219). Varje intressent har olika behov och olika 
önskemål av information, vilket innebär att banker måste lämna tillräckligt med information 
för att tillgodose olika ändamål (Linsley & Shrives, 2005, s. 207). 
 
Barakat och Hussainey (2013, s. 255) menar att banker vanligen kommunicerar sin 
riskinformation till olika intressenter via årsredovisningen, men att de även kan använda sig 
av riskrapporter som en informationskanal. Enligt Korošec och Horvat (2005, s. 230) finns det 
inte några tydliga restriktioner kring var i årsredovisningen riskinformationen ska placeras, 
utan det kan skilja sig mellan företag. Det är rimligt att förvaltningsberättelsen innehåller 
information om de största riskerna och möjligheterna (Korošec & Horvat, 2005, s. 227). Vissa 
företag tillhandahåller riskinformationen i ett särskilt avsnitt i årsredovisningen som är 
speciellt avsett för information om risker och riskhantering (Korošec & Horvat, 2005, s. 223). 
Korošec och Horvat (2005, s. 229) betonar att det väsentliga är att det framgår vilka risker 
som finns och vilka hanteringsmetoder som används, samt vilka åtgärder som har vidtagits 
eller kommer att vidtas för att hantera riskerna. Korošec och Horvat (2005, s. 227) menar att 
företag också måste ta upp de risker som har stor betydelse för deras utveckling. Vilka risker 
som är av betydelse beror på var och hur företaget är verksamt, vilka resurser det har och 
vilken strategi det har. Det kan innebära att olika företag kan kommunicera olika information 
kring risker (Korošec & Horvat, 2005, s. 227). Savvidou och Savvides (2012, s. 395) 
poängterar att det finns skillnader mellan bankers riskkommunikation i olika länder. 
 

3.7 Legitimitetsteorin och intressentteorin  
 
Det finns flera teorier som kan kopplas till bankers kommunikation av risker. Två teorier som 
lämpar sig inom detta ämne är legitimitetsteorin och intressentteorin (Barakat & Hussainey, 
2013, s. 254 och s. 256). Båda handlar om att företag måste vidta åtgärder för att tillfredsställa 
sina intressenter. 
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3.7.1 Legitimitetsteorin  
 
Enligt Suchman (1995, s. 574) är den allmänna uppfattningen att ett företag får legitimitet om 
dess agerande stämmer överens med vad som är önskvärt enligt en uppsättning socialt 
konstruerade normer och värderingar. Även Oliveira, Rodrigues och Craig (2011, s. 275) 
menar att legitimitet främjas om företaget följer de krav som finns i samhället. Det är 
intressenter eller allmänheten i helhet som genom att övervaka företaget bedömer om det får 
legitimitet. Oliveira, Rodrigues och Craig (2011, s. 275) hävdar också att om företag följer 
kraven för information skapas legitimitet. Vidare är ryktet en avgörande faktor när det 
kommer till att upplysa om risker och riskhantering (Oliveira, Rodrigues & Craig, 2011, s. 
283). Oliveira, Rodrigues och Craig (2011, ss. 275-276) menar att eftersom finansiella företag 
är allmänt synliga och har stor betydelse för det finansiella systemet är det viktigt att banker 
bygger upp ett gott rykte. Ett sätt att åstadkomma det är att upplysa intressenterna om 
riskrelaterad information. Det gör att intressenter får förtroende för banken (Oliveira, 
Rodrigues & Craig, 2011, ss. 275-276).  
 
Oliveira, Rodrigues och Craig (2011, s. 284) poängterar att större banker har högre krav på 
sig att lämna riskinformation till intressenterna eftersom de utsätts för större påtryckningar. 
Det krävs alltså mer av dem för att få legitimitet och för att upprätthålla ett socialt stöd från 
intressenterna (Oliveira, Rodrigues & Craig, 2011, s. 284). Barakat och Hussainey (2013, s. 
256) framhäver att banker enligt legitimitetsteorin kan visa att de följer samhällets värderingar 
genom att uppfylla obligatoriska riskupplysningar. Banker kan även upplysa om riskrelaterad 
information som är frivillig, vilket är ett effektivt verktyg för att få legitimitet (Barakat & 
Hussainey, 2013, s. 256). Korošec och Horvat (2005, ss. 219-220) påpekar att om företag är 
mer medvetna om vilka risker och hot som finns inom deras verksamhet och om de 
kommunicerar denna information till sina intressenter kommer förtroendet för företaget att 
öka. 
 

3.7.2 Intressentteorin 
 
Ruf, Muralidhar, Brown, Janney och Paul (2001, s. 143) förklarar att intressentteorin bygger 
på att intressenter ställer krav på företag och att företag bör ta hänsyn till intressenters 
önskemål och behov. Beroende på hur ett företag uppfyller kraven från flera av sina 
intressenter påverkas bedömningen av företagets sociala prestationer (Ruf et al., 2001, s. 143). 
Det innebär exempelvis att företag som misslyckas med att skapa och upprätthålla goda 
relationer med sina intressenter kan drabbas av negativa finansiella konsekvenser (Tse, 2011, 
s. 57). Tse (2011, s. 60) menar att ett företags samtliga intressenter är väsentliga för företagets 
framgång och fortlevnad. Samtidigt kan det vara svårt att identifiera vilka intressenterna 
faktiskt är och därför kan det finnas problem med att tillgodose samtligas önskemål (Tse, 
2011, s. 58). Även om intressenter går att identifiera återstår problemet med att det är många 
intressenters önskemål som ska tillgodoses. Önskemålen kan även strida mot varandra, vilket 
gör det omöjligt att tillfredsställa alla intressenter (Tse, 2011, s. 58). Barakat och Hussainey 
(2013, s. 256) kopplar intressentteorin till banker genom att påstå att de kan lämna 
riskrelaterad information för att förbättra kommunikationen och interaktionen med sina 
intressenter. 
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3.8 Redovisningstraditioner 
 
Det finns skillnader mellan bankers riskkommunikation i olika länder (Savvidou & Savvides, 
2012, s. 395). I ett större perspektiv menar Alexander och Nobes (1994, s. 66) att det finns 
stora skillnader mellan olika länders redovisningspraxis. Nobes (1998, s. 163) nämner att 
internationella redovisningsskillnader kan ha flertalet orsaker. Några faktorer som kan 
associeras med skillnader är ägarskap och finansiering, kultur, rättssystem, kolonial influens, 
historia, politiska system och socialt klimat (Nobes, 1998, s. 163). Även om alla dessa kan 
kopplas till redovisningsskillnader är vissa av mindre betydelse (Nobes, 1998, s. 177). 
Alexander och Nobes (1994, s. 66) framhäver att faktorer som exempelvis rättssystem och 
finansiering har påverkat redovisningens utveckling. Det har lett till förgreningar i 
redovisningspraktik, där olika länder gått åt olika håll beroende på dessa faktorer (Alexander 
& Nobes, 1994, s. 66).  
 
Alexander och Nobes (1994, s. 77) påstår att även om alla länder inte har identiska regler eller 
praxis när det gäller redovisning, verkar det finnas vissa likheter som gör att det går att 
gruppera länder med liknande system i olika grupper. Nobes (1998, s. 165) liknar 
redovisningssystem med människor och menar att detaljerna i redovisningspraxis kan skilja 
sig mellan olika länder, precis som hos mänskliga individer. Även om alla människor är unika 
härstammar de från samma art (Nobes, 1998, s. 165). Trots att det finns en oändlig mängd 
olika sätt att redovisa kan olika länder kategoriseras (Nobes, 1998, s. 166). Ett land kan 
använda sig av flera olika redovisningssystem, där olika företag använder sig av olika system. 
Därför menar Nobes (1998, s. 165) att ett land klassificeras utifrån det mest använda systemet 
i landet. Vidare är det viktigt att förstå att ett lands redovisningssystem kan förändras över tid. 
Det kan exempelvis bero på att nya lagar eller standarder införs (Nobes, 1998, s. 165). Nobes 
(1998, s. 168) beskriver att det finns två dominerande redovisningssystem, där många länder 
faller in. Dessa är vad vi idag kallar för anglosaxisk redovisningstradition och 
kontinentaleuropeisk redovisningstradition (Nobes, 1998, s. 168). 
 

3.8.1 Anglosaxisk tradition 
 
Radebaugh, Gray och Black (2006, s. 62) förklarar att den anglosaxiska 
redovisningstraditionen tillämpas av bland annat USA, Storbritannien och Australien. Dessa 
länder är mindre konservativa och mer transparenta än andra i sin redovisning (Radebaugh, 
Gray & Black, 2006, s. 62). Alexander och Nobes (1994, s. 67) redogör för att länder som 
tillämpar anglosaxisk tradition har ett rättssystem som är uppbyggt av en begränsad mängd 
gemensamma lagar. Dessa lagar tolkas av domstolar som upprättar kompletterande praxis till 
lagarna. Det finns inga generella regler för framtiden, utan det görs snarare försök att hitta 
svar för specifika fall (Alexander & Nobes, 1994, ss. 67-68). Anglosaxiska länder litar alltså 
mer på praxis och standarder än på fastställda lagar (Alexander & Nobes, 1994, s. 67 och s. 
83). Radebaugh, Gray och Black (2006, s. 63) hävdar att eftersom det inte finns så många 
lagar inom redovisning lämnas behandlingen av den till redovisares bedömning. Det är 
generellt accepterade principer som leder redovisningen (Alexander & Nobes, 1994, s. 70). 
Länderna styrs inte av strikta nationella regler, utan är mer flexibla i utförandet av 
redovisningen och kan ta till sig nya standarder (Nobes, 1998, s. 169). 
 
Alexander och Nobes (1994, s. 68) menar att inom den anglosaxiska traditionen är 
aktiekapital och lånekapital från olika investerare en stor källa till kapitalfinansiering. Med ett 
brett ägarskap bland aktieägare som inte har tillgång till intern information krävs mer 
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öppenhet. Eftersom ägarna ofta är utanför företaget måste företaget vara mer transparent för 
att ägarna ska få tillräckligt med intern information (Alexander & Nobes, 1994, s. 68). 
Alexander och Nobes (1994, s. 70) framhäver att med ett stort antal aktieägare krävs det 
opartisk detaljerad information om ett företags situation och framgång. Investerare vill både 
kunna jämföra ett års resultat med ett annat års och ett företags resultat med ett annat företags 
(Alexander & Nobes, 1994, s. 70). 
 

3.8.2 Kontinentaleuropeisk tradition 
 
Alexander och Nobes (1994, s. 80) förklarar att den kontinentaleuropeiska traditionen 
tillämpas av europeiska länder som bland annat Sverige, Frankrike, Tyskland, Belgien och 
Italien. Länder som dessa är mer konservativa (Alexander & Nobes, 1994, s. 67) och mindre 
transparenta i sin redovisning (Radebaugh, Gray & Black, 2006, s. 48). Alexander och Nobes 
(1994, s. 67) menar att länder som tillhör den kontinentaleuropeiska traditionen har ett 
rättssystem som innehåller kommersiella koder och detaljerade regler för redovisning. Dessa 
är kopplade till idéer om rättvisa och moral, vilka anses som läror. Systemet ses ofta som 
kodifierat eftersom det är strikta detaljerade regler som styr redovisningen (Alexander & 
Nobes, 1994, s. 67).  
 
Enligt Alexander och Nobes (1994, s. 68) är företag inom den kontinentaleuropeiska 
traditionen ofta familjeägda eller finansierade av banker eller staten. Dessa tre är alltså de 
dominerande finansieringskällorna. Både banker och staten kan ha stort inflytande på företag 
de finansierar eftersom de kan påverka beslut och har möjlighet att få information (Alexander 
& Nobes, 1994, s. 68). Då företag i kontinentaleuropeiska länder ägs av finansiärer som anses 
vara i företaget är kravet på att publicera detaljerad information mindre. Ägarna anses redan 
få den information de efterfrågar (Alexander & Nobes, 1994, s. 68). Alexander och Nobes 
(1994, s. 84) hävdar att på grund av harmonisering och globalisering av kapitalmarknader är 
många länder inom den kontinentaleuropeiska traditionen på väg mot den anglosaxiska 
traditionen. Eftersom publika företag även existerar i kontinentaleuropeiska länder kräver 
regeringar att dessa företag publicerar mer detaljerad finansiell information, vilket innebär att 
de utvecklas mot den anglosaxiska traditionen (Alexander & Nobes, 1994, s. 70). 
 

3.9 Teoretisk utgångspunkt 
 
Det har visat sig att banksektorn är instabil och att banker är utsatta för finansiella risker. Att 
kommunicera riskinformation och att hantera risker är avgörande för bankers verksamhet och 
fortlevnad. Intressenter kräver tillräcklig information för att kunna bedöma ett företags 
riskprofil. Om en bank kommunicerar riskinformation till intressenter ökar förtroendet för 
banken, samtidigt som relationen mellan intressenter och banken förbättras. Det har 
tillkommit standarder som kräver att banker kommunicerar mer detaljerad riskinformation, 
vilket innebär att bankers kommunikation av risk i årsredovisningen har förändrats.  
 
Det har framkommit att länder skiljer sig i sin redovisning generellt, men också i sin 
riskkommunikation. Olika länder härstammar från olika redovisningstraditioner, vilket kan 
förklara skillnader i redovisningspraxis. Den anglosaxiska traditionen står för flexibilitet och 
transparens, medan den kontinentaleuropeiska traditionen karaktäriseras av konservatism och 
mindre transparens. Forskning visar dock att länder inom den kontinentaleuropeiska 
traditionen närmar sig den anglosaxiska traditionen.   
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4 Empiri 
 

4.1 Förändring i bankernas kommunikation av riskinformation 
 

4.1.1 Swedbank 
 
I Swedbanks årsredovisning, både år 2006 och år 2013, finns ordet risk genomgående, även 
om det förekommer betydligt fler gånger år 2013. Större delen av riskinformationen är år 
2006 samlad i ett riskavsnitt på ungefär åtta sidor och i ett avsnitt på fem sidor i noterna. 
Riskavsnittet år 2013 är ungefär lika långt som avsnittet år 2006, men innehåller annan 
information. År 2006 består avsnittet av en övergripande beskrivning av riskhantering och en 
utförlig upplysning av riskerna. År 2013 ges istället en kort beskrivning av riskhantering och 
en utförlig beskrivning av bankens risksituation. Där ingår också en sammanfattning av 
Swedbanks riskprofil, som ger en tydlig överblick över riskerna. Den utförliga upplysningen 
av riskerna är istället flyttad till noterna. Riskavsnittet i noterna år 2013 har fått mer utrymme 
och omfattar fyra gånger mer information än år 2006. Upplägget i noterna skiljer sig också, då 
varje risk beskrivs där år 2013. Värt att nämna är också att innehållet i 
bolagsstyrningsrapporten är betydligt mer riskrelaterat år 2013 än år 2006, men att 
informationen är lika utspridd båda åren. Vidare refereras det till en separat riskrapport i 
årsredovisningen år 2013, till skillnad från år 2006.  
 
Ordet risk Riskavsnitt Bolagsstyrningsrapport Riskrapport 
2 ggr så många ord Ändrat upplägg 3 ggr mer riskrelaterad information Tillkommit 
 Samma typ av avsnitt Informationen är lika utspridd  
 16 sidor mer information   
 Tydligare förmedling   
Tabell 4.1 Förändring i struktur i Swedbanks årsredovisning, 2006 till 2013 (egen tabell) 
 
Både i årsredovisningen år 2006 och år 2013 framgår en definition av risk som visar 
Swedbanks negativa inställning till risk. Banken trycker mer på sin låga riskprofil och 
diskuterar sin risksituation mer utförligt år 2013 än år 2006, då det redan i årsredovisningens 
inledning skapas en förståelse för betydelsen av att hantera risker dagligen. Swedbank anför 
att det är viktigt för banken att ha en låg risk för att skapa förtroende (Swedbank, 2014, s. 6). 
Vad gäller standarder visar banken kunskap båda åren. År 2013 framgår dock information om 
Basel i högre grad än år 2006. Swedbank (2014, ss. 3-4) diskuterar att reglerares krav på 
banker har ökat och att banken ständigt anpassar sig till de nya kraven. Vidare visar 
Swedbank mer kunskap om IFRS 7 i årsredovisningen år 2006 än år 2013. Banken förklarar 
att de tillämpat standarden innan den blev obligatorisk (Swedbank, 2007, s. 59). Swedbank 
(2014, s. 78) nämner år 2013 att de har antagit riskhanteringsramverket ERM och beskriver 
kort hur processen går till. ERM nämns inte i årsredovisningen år 2006. 
 
Definition av risk Risksituation Standarder 
Ingen förändring Mer utförlig beskrivning Mer information om Basel 
  Mindre information om IFRS 7 
  ERM har tillkommit 
Tabell 4.2 Förändring i inställning i Swedbanks årsredovisning, 2006 till 2013 (egen tabell) 
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I årsredovisningen år 2006 kategoriseras risker efter kreditrisk, finansiella risker och operativ 
risk (Swedbank, 2007, s. 41), medan de år 2013 kategoriseras efter kreditrisk, marknadsrisk, 
likviditetsrisk, operativ risk, försäkringsrisk och övriga risker (Swedbank, 2014, s. 78). Det 
har även tillkommit totalt tre risker under de olika kategorierna år 2013. Vad gäller kreditrisk, 
marknadsrisk, likviditetsrisk och operativ risk upplyser banken om samtliga. Definitionerna 
av de olika riskkategorierna är samma i båda årsredovisningarna. År 2013 är definitionerna 
däremot tydligare och de framhävs fler gånger än år 2006. Alla riskerna definieras åtminstone 
en gång mer i årsredovisningen år 2013, än vad de gör år 2006.  
 
Informationen om exponeringen för riskerna är tydligare och mer utförlig i årsredovisningen 
år 2013 och upplysningen innefattar fler diagram och tabeller än år 2006. För kreditrisk och 
marknadsrisk visas och kommenteras den totala exponeringen i båda årsredovisningarna. För 
marknadsrisk kommenteras också exponeringen för varje risk inom marknadsrisk år 2006, 
medan den år 2013 även visas i diagram och tabeller. Anmärkningsvärt är att för 
likviditetsrisk kommenteras exponeringen endast i förbigående och det saknas diagram som 
visar exponeringen år 2006. Det har däremot tillkommit ett diagram och en tydligare 
förklaring i årsredovisningen år 2013. Värt att nämna är också att när det gäller operativ risk 
nämns exponeringen för risken år 2006, men inte år 2013. Beträffande information om 
riskhantering förklarar Swedbank sin riskhanteringsprocess med hjälp av en figur i 
årsredovisningen år 2006. År 2013 beskrivs processen utan figur. Det som tillkommit år 2013 
är upplysning av ytterligare en riskprocess, som banken förklarar och visar med en figur. För 
varje risk upplyses det om olika metoder för hanteringen av risken i de två 
årsredovisningarna, samtidigt som mängden information är nästintill likvärdig båda åren. Värt 
att nämna är dock att Swedbank år 2006 beskriver sitt riskklassificeringssystem för kreditrisk 
mer ingående än år 2013. Vad gäller riskinformationens omfattning är den totalt sett mer 
omfattande för kreditrisk, marknadsrisk och likviditetsrisk år 2013. Informationen om 
operativ risk är mindre år 2013 än år 2006. 
 
Kategorisering Definition av risker Exponering Hantering Omfattning 
Ändrade 
kategorier 

Samma definitioner Mer utförlig 
information 

Mer utförlig 
information 

Mer information om 
tre risker 

Fler kategorier Tydligare förmedling 44 st. fler 
diagram/tabeller 

Andra metoder 
beskrivs 

Mindre information 
om en risk 

Fler underrisker Framhävs fler gånger    
Tabell 4.3 Förändring i upplysning i Swedbanks årsredovisning, 2006 till 2013 (egen tabell) 
 

4.1.2 Handelsbanken 
 
Ordet risk i Handelsbankens årsredovisning förekommer nästintill dubbelt så många gånger år 
2013 som år 2006. Däremot nämns inte risk särskilt mycket i andra delar än i riskavsnittet i 
noterna och i bolagsstyrningsrapporten, varken år 2006 eller år 2013. Riskavsnittet år 2006 
omfattar knappt tio sidor och är det enda avsnittet i årsredovisningen som är direkt avsett för 
riskinformation. Riskavsnittet år 2013 omfattar mer än dubbelt så många sidor som avsnittet 
år 2006. Vad gäller upplägget av information i riskavsnittet i de båda årsredovisningarna 
håller de liknande struktur och innehåll. Det som skiljer sig är att det år 2013 finns mer 
utförlig information om aspekterna. Bolagsstyrningsrapporten innefattar mer riskrelaterad 
information år 2013 än år 2006, men informationen är lika koncentrerad båda åren. Det 
refereras också till en separat riskrapport år 2013, vilket inte görs år 2006. 
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Ordet risk Riskavsnitt Bolagsstyrningsrapport Riskrapport 
2 ggr så många ord Liknande upplägg 3 ggr mer riskrelaterad information Tillkommit 
 Samma typ av avsnitt Informationen är lika samlad  
 14 sidor mer information   
 Lika tydlig förmedling   
Tabell 4.4 Förändring i struktur i Handelsbankens årsredovisning, 2006 till 2013 (egen tabell) 
 
Varken i årsredovisningen år 2006 eller år 2013 finns en definition av risk. Det går därför inte 
att utifrån det bedöma Handelsbankens inställning till risk. Det framgår år 2013 att banken 
arbetar med att minska riskerna (Handelsbanken, 2014, s. 22), vilket inte tydliggörs år 2006. 
Banken trycker också flertalet gånger på sin låga risktolerans år 2013, vilken inte nämns 
överhuvudtaget år 2006. Vidare visas både år 2006 och år 2013 mycket kunskap om 
standarder. I årsredovisningen år 2006 beskrivs Baselregelverket, där banken framhäver att de 
håller på att implementera regelverket (Handelsbanken, 2007, s. 45). Däremot märks en tydlig 
skillnad, då regelverket diskuteras mer år 2013. När det gäller IFRS 7 visar Handelsbanken 
mer kunskap om IFRS 7 år 2006 i jämförelse med år 2013. Banken förklarar att de tillämpat 
standarden innan den blev obligatorisk (Handelsbanken, 2007, s. 95). 
 
Definition av risk Risksituation Standarder 
Ingen förändring Mer utförlig beskrivning Mer information om Basel 
  Mindre information om IFRS 7 
Tabell 4.5 Förändring i inställning i Handelsbankens årsredovisning, 2006 till 2013 (egen tabell) 
 
I årsredovisningen år 2006 kategoriseras risker enligt huvudsakliga risker, finansiella risker 
och övriga risker (Handelsbanken, 2007, s. 45). År 2013 kategoriseras risker istället efter 
kreditrisk, marknadsrisk, likviditetsrisk, operativ risk, försäkringsrisk, affärsrisk, 
fastighetsrisk och ersättningsrisk (Handelsbanken, 2014, s. 78). Vidare har det tillkommit 
totalt tre risker under de olika riskkategorierna. Angående kreditrisk, marknadsrisk, 
likviditetsrisk och operativ risk upplyser Handelsbanken om samtliga i båda 
årsredovisningarna. Definitionerna av riskerna är i stort sett samma och framkommer lika 
många gånger båda åren, men de framhävs tydligare år 2013.  
 
Upplysningen om Handelsbankens exponering för riskerna är mer utförlig i årsredovisningen 
år 2013 än år 2006, särskilt för kreditrisk och likviditetsrisk. Totalt sett är den beskrivande 
texten mer utförlig och antalet diagram och tabeller för riskexponeringen är fler år 2013. 
Anmärkningsvärt är att inom kreditrisk redovisas exponeringen för samtliga risker som ingår i 
den kategorin år 2013, medan endast den totala exponeringen för kreditrisk beskrivs år 2006. 
Exponering för marknadsrisk beskrivs både totalt och för riskerna inom risken båda åren. 
Vidare förklaras den övergripande riskhanteringen mer utförligt i årsredovisningen år 2013 än 
år 2006. Processen visas också med en figur, vilken inte finns med år 2006. Upplysning av 
hantering av kreditrisk och likviditetsrisk är mer utförlig år 2013, även om samma metoder tas 
upp år 2006. Årsredovisningarna skiljer sig inte i mängd eller innehåll när det gäller metoder 
för att hantera marknadsrisk och operativ risk. I fråga om riskinformationens omfattning är 
den totalt sett mer omfattande för samtliga risker år 2013, särskilt för likviditetsrisk. 
 
Kategorisering Definition av risker Exponering Hantering Omfattning 
Ändrade 
kategorier 

Samma definitioner Mer utförlig 
information 

Mer utförlig 
information 

Mer information 
om samtliga risker 

Fler kategorier Tydligare förmedling 30 st. fler 
diagram/tabeller 

Likartade metoder 
beskrivs 

 

Fler underrisker Framhävs lika många gånger    
Tabell 4.6 Förändring i upplysning i Handelsbankens årsredovisning, 2006 till 2013 (egen tabell) 
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4.1.3 Nordea 
 
Beträffande hur ofta ordet risk förekommer i Nordeas årsredovisning är det en relativt liten 
skillnad mellan år 2006 och år 2013, även om ordet är mer jämnt fördelat i de olika delarna år 
2013. Gemensamt för båda åren är att större delen av riskinformationen är samlad i ett separat 
avsnitt. Avsnittet omfattar 16 sidor år 2006 och 13 sidor år 2013. I årsredovisningen år 2013 
har det dessutom tillkommit riskinformation, som omfattar sju sidor, i noterna. I riskavsnittet 
tas liknande information upp båda åren, även om det tillkommit fler rubriker som gör 
informationen tydligare år 2013. I bolagsstyrningsrapporten år 2006 är det enbart ett stycke 
som behandlar riskrelaterad information, medan det år 2013 finns betydligt mer 
riskinformation. Dessutom är riskinformationen i rapporten mer samlad år 2013. För övrigt 
hänvisar Nordea till en separat riskrapport i årsredovisningen år 2013, men inte år 2006. 
 
Ordet risk Riskavsnitt Bolagsstyrningsrapport Riskrapport 
Lika många ord Liknande upplägg 9 ggr mer riskrelaterad information Tillkommit 
 Tillkommit ett avsnitt Informationen är mer samlad  
 4 sidor mer information   
 Tydligare förmedling   
Tabell 4.7 Förändring i struktur i Nordeas årsredovisning, 2006 till 2013 (egen tabell) 
 
Varken i årsredovisningen år 2006 eller år 2013 definieras risk. Därför går det inte att bedöma 
Nordeas inställning till risk utifrån den aspekten. År 2006 nämner Nordea ytligt att banken är 
karaktäriserad av låg risk (Nordea, 2007, s. 10). Banken nämner sin låga risk även i 
årsredovisningen år 2013, men fler gånger. Dessutom framhävs att Nordea (2014, s. 20) 
planerar att bevara den låga risken. Vidare nämns år 2006 att riskhanteringen är viktig 
eftersom den är en av nyckelfaktorerna för framgång i den finansiella sektorn (Nordea, 2007, 
s. 41). Även år 2013 framhävs vikten av riskhantering på detta sätt. Vidare visar Nordea 
kunskap om standarder i båda årsredovisningarna. Det nämns år 2006 att banken har lagt 
mycket arbete på att anpassa sig till Basel II (Nordea, 2007, s. 14). År 2013 finns en egen 
rubrik i riskavsnittet om nya regelverk, där Basel förklaras. Basel får dock ungefär lika stort 
utrymme i båda årsredovisningarna. Kunskapen om IFRS 7 visas i låg grad båda åren. 
 
Definition av risk Risksituation Standarder 
Ingen förändring Mer utförlig beskrivning Lika mängd information om Basel 
  Lika mängd information om IFRS 7 
Tabell 4.8 Förändring i inställning i Nordeas årsredovisning, 2006 till 2013 (egen tabell) 
 
Nordea kategoriserar riskerna på samma sätt i båda årsredovisningarna, efter kreditrisk, 
marknadsrisk, likviditetsrisk, operativ risk och livförsäkringsrisk (Nordea, 2007, ss. 42-53). 
Totalt sett har riskerna inom de olika grupperna minskat från år 2006 till år 2013. Inom vissa 
kategorier har risker tagits bort och inom andra har risker tillkommit. Gällande kreditrisk, 
marknadsrisk, likviditetsrisk och operativ risk upplyser banken om samtliga i båda 
årsredovisningarna. Definitionerna av samtliga risker är nästintill likvärdiga båda åren, både 
vad gäller omfattning och tydlighet. 
 
Upplysningen om exponeringen för riskerna i årsredovisningen har inte förändrats väsentligt. 
År 2013 beskrivs exponeringen för kreditrisk en aning tydligare än år 2006, även om 
mängden information är ungefär densamma. Exponeringen för den totala kreditrisken visas 
tydligt i tabeller och diagram, samtidigt som den förklaras utförligt i text båda åren. 
Exponeringen för både total marknadsrisk och för riskerna inom risken visas och 
kommenteras båda åren, men mer utförligt år 2006 än år 2013. Beaktansvärt är att för operativ 
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risk redogörs inte för exponeringen, varken år 2006 eller år 2013. Beträffande upplysningen 
om riskhantering visas i årsredovisningen år 2006 en bild över Nordeas organisationsstruktur 
för riskhantering, samtidigt som den förklaras. År 2013 finns däremot varken bild eller 
beskrivning av den övergripande riskhanteringen i riskavsnittet. Hanteringsmetoderna för 
riskerna är i stort sett likvärdiga båda åren. Hanteringen beskrivs dock mer utförligt för 
samtliga risker år 2013 än år 2006, speciellt för kreditrisk. Avseende riskinformationens 
omfattning är det mer information om kreditrisk och likviditetsrisk år 2013, medan det inte är 
någon skillnad för marknadsrisk och operativ risk. 
 
Kategorisering Definition av risker Exponering Hantering Omfattning 
Samma 
kategorier 

Samma definitioner Lika utförlig 
information 

Mer utförlig 
information 

Mer information 
om två risker 

Lika många 
kategorier 

Lika tydlig förmedling 4 st. fler 
diagram/tabeller 

Likartade metoder 
beskrivs 

Lika mängd 
information om två 
risker 

Färre underrisker Framhävs lika många gånger    
Tabell 4.9 Förändring i upplysning i Nordeas årsredovisning, 2006 till 2013 (egen tabell) 
 

4.1.4 SEB 
 
SEB diskuterar riskrelaterad information i en aning större utsträckning i årsredovisningen år 
2013 än år 2006, då ordet risk förekommer fler gånger år 2013. Större delen av informationen 
finns i bolagsstyrningsrapporten och i ett separat riskavsnitt båda åren. Riskavsnittet år 2006 
omfattar sju sidor, medan det år 2013 innefattar 13 sidor. År 2013 finns det dessutom 
riskinformation som omfattar åtta sidor i noterna. Vad gäller upplägget av riskinformation i 
riskavsnittet är det liknande struktur, innehåll och tydlighet i båda årsredovisningarna, men 
informationen är betydligt mer utförlig år 2013. Beträffande bolagsstyrningsrapporten är 
mängden riskrelaterad information avsevärt större år 2013, även om rapporten år 2006 
innehåller omfattande riskinformation. Riskinformationen är dock lika sammanhållen i båda 
bolagsstyrningsrapporterna. Vidare hänvisar SEB år 2013 till en enskild riskrapport, vilken 
inte nämns år 2006. 
 
Ordet risk Riskavsnitt Bolagsstyrningsrapport Riskrapport 
1,5 ggr så många ord Liknande upplägg 1,5 ggr mer riskrelaterad information Tillkommit 
 Tillkommit ett avsnitt Informationen är lika samlad  
 14 sidor mer information   
 Lika tydlig förmedling   
Tabell 4.10 Förändring i struktur i SEB:s årsredovisning, 2006 till 2013 (egen tabell) 
 
I årsredovisningen år 2006 visar SEB i sin definition av risk att banken har en negativ 
inställning till fenomenet. År 2013, däremot, definieras inte risk i årsredovisningen. Bankens 
risksituation diskuteras inte år 2006, men gör det år 2013 då SEB menar att de har en stark 
riskposition (SEB, 2014, s. 37). Vidare framhäver banken båda åren att riskhantering är 
viktigt för den finansiella stabiliteten (SEB, 2007, s. 38; 2014, s. 39). Avseende standarder 
framhävs det i båda årsredovisningarna att SEB är medveten om vad som krävs av banken när 
det gäller upplysning av riskinformation. År 2006 framgår det att banken arbetar med att 
implementera Basel II och att anpassa sig efter de nya reglerna (SEB, 2007, s. 38). Även år 
2013 förklaras att SEB är väl förberedd för de nya kraven, det vill säga Basel III (SEB, 2014, 
s. 38). Basel och regleringar i allmänhet diskuteras i större utsträckning år 2013 än år 2006. 
Vad gäller IFRS 7 visas mer kunskap om standarden år 2006, då banken förklarar att de 
tillämpat standarden innan den blev obligatorisk (SEB, 2007, s. 64). 



 

- 31 - 

Definition av risk Risksituation Standarder 
Definitionen har försvunnit Mer utförlig beskrivning Mer information om Basel 
  Mer information om IFRS 7 
Tabell 4.11 Förändring i inställning i SEB:s årsredovisning, 2006 till 2013 (egen tabell) 
 
Kategoriseringen av risker är samma i båda årsredovisningarna. Riskerna grupperas efter 
kreditrisk, marknadsrisk, likviditetsrisk, operativ risk, försäkringsrisk och affärsrisk (SEB, 
2007, ss. 39-43). Totalt sett är det år 2013 två risker fler under kategorierna. Beträffande 
kreditrisk, marknadsrisk, likviditetsrisk och operativ risk ger SEB information om samtliga 
både år 2006 och år 2013. Definitionerna av riskerna framhävs lika tydligt i båda 
årsredovisningarna. Kreditrisk och likviditetsrisk definieras däremot mer än en gång år 2013, 
till skillnad från år 2006. 
 
Upplysningen av exponeringen för riskerna skiljer sig mellan de två årsredovisningarna, då 
informationen år 2013 är mer detaljerad. Diagram och tabeller för riskerna är fler till antalet år 
2013 än år 2006. För kreditrisk är det endast exponeringen för den totala kreditrisken som 
upplyses om båda åren. Gällande upplysning av marknadsrisk redovisas exponeringen för 
både den totala risken och riskerna inom marknadsrisk i båda årsredovisningarna. 
Anmärkningsvärt är att informationen om exponeringen för likviditetsrisk och operativ risk är 
betydligt mer omfattande i årsredovisningen år 2013 än år 2006. År 2006 finns det inga 
figurer som visar exponeringen för likviditetsrisk och operativ risk, medan det år 2013 finns 
både tabeller och diagram. Vidare beskriver SEB sin övergripande riskhantering i båda 
årsredovisningarna. År 2013 är upplysningen om hanteringen däremot tydligare och betydligt 
mer omfattande. SEB förklarar år 2013 sin utvecklade riskhanteringsprocess, till skillnad från 
år 2006. Vad gäller hanteringsmetoder för de olika riskerna är informationen mer utförlig. De 
hanteringsmetoder som upplyses om i årsredovisningen är i princip desamma år 2013 som år 
2006. Vad beträffar riskinformationens omfattning är det totalt sett mer information om 
samtliga risker år 2013, framförallt om likviditetsrisk.  
 
Kategorisering Definition av risker Exponering Hantering Omfattning 
Samma kategorier Samma definitioner Mer utförlig 

information 
Mer utförlig 
information 

Mer information om 
samtliga risker 

Lika många 
kategorier 

Lika tydlig förmedling 17 st. fler 
diagram/tabeller 

Likartade metoder 
beskrivs 

 

Fler underrisker Framhävs fler gånger    
Tabell 4.12 Förändring i upplysning i SEB:s årsredovisning, 2006 till 2013 (egen tabell) 
 

4.1.5 HSBC Holdings  
 
I HSBC Holdings årsredovisning förekommer ordet risk i stor omfattning, både år 2006 och år 
2013. Trots att det är oerhört mycket riskrelaterad information år 2006 är mängden tredubblad 
år 2013. År 2006 finns det ett riskavsnitt på 83 sidor, där större delen av riskinformationen är 
samlad. Även år 2013 finns det ett riskavsnitt, den här gången på 132 sidor, som innehåller 
liknande information. Utöver det finns det också en risköversikt omfattande sex sidor, där 
läsaren får en tydlig överblick över riskerna, samt en bilaga om risk som består av 32 sidor. 
Båda årsredovisningarna har genomgående information om risk i övriga delar, men år 2013 
finns det betydligt mer information än år 2006. Gällande bolagsstyrningsrapporten innehåller 
den riskrelaterad information i högre grad år 2013 än år 2006, men informationen är lika 
koncentrerad båda åren. Vidare hänvisas det till en separat riskrapport år 2013, vilket inte görs 
år 2006. 
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Ordet risk Riskavsnitt Bolagsstyrningsrapport Riskrapport 
3 ggr så många ord Liknande upplägg 6 ggr mer riskrelaterad information Tillkommit 
 Tillkommit två avsnitt Informationen är lika samlad  
 87 sidor mer information   
 Tydligare förmedling   
Tabell 4.13 Förändring i struktur i HSBC Holdings årsredovisning, 2006 till 2013 (egen tabell) 
 
Huruvida HSBC Holdings definierar risk framgår inte i årsredovisningen, varken år 2006 eller 
år 2013. Det går därför inte med det som grund bedöma bankens inställning till risk. Vidare 
framhäver banken i årsredovisningen år 2006 att den har en konservativ och försiktig 
riskkultur (HSBC Holdings, 2007, s. 170). Det framgår även år 2013 att banken har en 
konservativ riskaptit (HSBC Holdings, 2014, s. 18) och att den behöll sin riskprofil under år 
2013 (HSBC Holdings, 2014, s. 36). Riskprofilen visas tydligare år 2013 än år 2006. Vad 
gäller riskhantering nämner HSBC Holdings (2007, s. 170; 2014, s. 36) båda åren att alla 
aktiviteter har att göra med hantering av risk. Vad beträffar reglering visar banken i båda 
årsredovisningarna mycket kunskap om standarder. Baselregelverket diskuteras i stor 
omfattning båda åren, men betydligt mer år 2013. Båda åren beskrivs implementering av 
kommande regelverk. I båda årsredovisningarna nämns i riskavsnittet att IFRS 7 följs (HSBC 
Holdings, 2007, s. 301; 2014, s. 429).  
 
Definition av risk Risksituation Standarder 
Ingen förändring Mer utförlig beskrivning Mer information om Basel 
  Lika mängd information om IFRS 7 
Tabell 4.14 Förändring i inställning i HSBC Holdings årsredovisning, 2006 till 2013 (egen tabell) 
 
Både i årsredovisningen år 2006 och år 2013 kategoriseras risker efter kreditrisk, 
marknadsrisk, likviditetsrisk, operativ risk och försäkringsrisk (HSBC Holdings, 2007, s. 165; 
2014, ss. 136-139). Det finns båda åren även övriga risker. Totalt sett har antalet risker under 
kategorierna ökat. Anmärkningsvärt är att de risker som finns under kreditrisk i 
årsredovisningen år 2006 inte nämns år 2013. Angående kreditrisk, marknadsrisk, 
likviditetsrisk och operativ risk upplyser banken om samtliga. Definitionerna av riskerna är i 
stort sett samma båda åren, men de framhävs tydligare och fler gånger år 2013 än år 2006.  
 
Information om exponering för samtliga risker är mer i årsredovisningen år 2013 än år 2006, 
både vad gäller diagram och beskrivningar, speciellt för kreditrisk. Anmärkningsvärt är att för 
operativ risk redovisas inte exponeringen år 2006, vilket görs år 2013. Informationen om 
exponeringen för riskerna är för övrigt likvärdig i båda årsredovisningarna, men år 2013 är 
den mer detaljerad. Vid upplysning av riskexponeringen år 2006 visar banken exponeringen 
både för den totala risken och för de olika risktyperna inom kreditrisk och marknadsrisk. Det 
görs även år 2013 för marknadsriskerna, men inte för riskerna under kreditrisk. När det gäller 
den övergripande hanteringen nämns det relativt lite om den i årsredovisningen år 2006. År 
2013, däremot, presenteras den övergripande riskhanteringen utförligt på flera sidor. Värt att 
nämna är att HSBC Holdings år 2013 ingående förklarar hanteringsmetoden stresstest, vilket 
inte görs år 2006. Vad beträffar riskhanteringsmetoderna är de samma båda åren. Vad som 
skiljer årsredovisningarna åt är dock att informationen om metoderna år 2013 inte enbart tas 
upp i riskavsnittet, utan också presenteras betydligt mer detaljerat med hjälp av riskbilagan. 
Beaktansvärt är att när det gäller hantering av operativ risk finns det två figurer som beskriver 
hanteringen år 2013, medan det år 2006 inte finns figurer överhuvudtaget. Vad beträffar 
riskinformationens omfattning är det totalt sett markant mycket mer mängd information om 
samtliga risker år 2013. 
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Kategorisering Definition av risker Exponering Hantering Omfattning 
Samma kategorier Samma definitioner Mer utförlig 

information 
Mer utförlig 
information 

Mer information 
om samtliga risker 

Lika många 
kategorier 

Tydligare förmedling 58 st. fler 
diagram/tabeller 

Likartade metoder 
beskrivs 

 

Fler underrisker Framhävs fler gånger    
Tabell 4.15 Förändring i upplysning i HSBC Holdings årsredovisning, 2006 till 2013 (egen tabell) 
 

4.1.6 RBS Group 
 
I RBS Groups årsredovisning år 20124 förekommer ordet risk betydligt mer än år 2006. 
Riskinformationen är också mer genomgående år 2012, då den år 2006 mestadels finns i 
avsedda riskavsnitt. År 2006 finns ett avsnitt för riskfaktorer på en sida, ett separat riskavsnitt 
på 22 sidor och en separat not för risker på nio sidor. På liknande sätt finns det år 2012 ett 
avsnitt för riskfaktorer och ett separat riskavsnitt, med samma upplägg som år 2006, men som 
omfattar en sida respektive 186 sidor. År 2012 finns ingen separat not för risker, men å andra 
sidan finns ett avsnitt på två sidor om riskhantering. Beaktansvärt är att i noten år 2006 är 
informationen rakt kopierad från riskavsnittet, vilket innebär att informationen är mindre än 
vad den vid första anblick verkar vara. Vidare är informationen i riskavsnitten tydligare år 
2012, eftersom det är enklare att få en överblick. Vad gäller mängden riskrelaterad 
information i bolagsstyrningsrapporten är den betydligt mer år 2012. Informationen är dock 
lika sammanhållen båda åren. Vidare hänvisas till en riskrapport år 2012, men inte år 2006. 
 
Ordet risk Riskavsnitt Bolagsstyrningsrapport Riskrapport 
5 ggr så många ord Liknande upplägg 14 ggr mer riskrelaterad information Tillkommit 
 Tillkommit ett avsnitt 

Försvunnit ett avsnitt 
Informationen är lika samlad  

 157 sidor mer information   
 Tydligare förmedling   
Tabell 4.16 Förändring i struktur i RBS Groups årsredovisning, 2006 till 2012 (egen tabell) 
 
Risk definieras inte i årsredovisningen, varken år 2006 eller år 2012. Vad gäller RBS Groups 
risksituation framhävs den inte på ett tydligt sätt år 2006. År 2012, däremot, framkommer att 
banken prioriterar en hållbar och konservativ riskprofil (RBS Group, 2013, s. 4), vilket 
poängteras flertalet gånger i årsredovisningen. Det hävdas också att RBS Group har en stark 
riskhantering (RBS Group, 2013, s. 17) och att den ligger till grund för bankens rykte, 
prestation och framgång (RBS Group, 2013, s. 31). Vad beträffar regleringar visas mycket 
kunskap i båda årsredovisningarna, men de diskuteras i större utsträckning år 2012 än år 
2006. RBS Group visar i årsredovisningen också kunskap om Basel då banken år 2006 
förklarar att Basel II implementeras (RBS Group, 2007, s. 249) och då den år 2012 nämner att 
den håller på att anpassa sig efter Basel III (RBS Group, 2013, s. 285). Banken förklarar 
regelverket i båda årsredovisningarna, men mer ingående år 2012 än år 2006. Vidare förklaras 
innebörden av standarden IFRS 7 i årsredovisningen år 2006 och banken menar att standarden 
tillämpas från år 2007 (RBS Group, 2007, s. 138). År 2012, däremot, visas inte lika mycket 
kunskap om standarden då den inte diskuteras särskilt ingående. 
 
Definition av risk Risksituation Standarder 
Ingen förändring Mer utförlig beskrivning Mer information om Basel 
  Mindre information om IFRS 7 
Tabell 4.17 Förändring i inställning i RBS Groups årsredovisning, 2006 till 2012 (egen tabell) 
                                                 
4 Den senaste årsredovisningen som var tillgänglig vid tidpunkten för undersökningens genomförande.  
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I årsredovisningen år 2006 kategoriseras risker efter kreditrisk, marknadsrisk, likviditetsrisk, 
försäkringsrisk, operativ risk och regleringsrisk (RBS Group, 2007, s. 80). År 2012 har 
kategorierna kapitalrisk och landsrisk tillkommit, samtidigt som operativ risk och 
regleringsrisk hamnat i den nya kategorin övriga risker (RBS Group, 2013, s. 20). Antalet 
risker inom de olika kategorierna är fler år 2012 än år 2006. Vad beträffar upplysning av 
kreditrisk, marknadsrisk, likviditetsrisk och operativ risk informerar RBS Group om samtliga 
både år 2006 och år 2012. Definitionerna av riskerna är likvärdiga och framhävs lika tydligt 
båda åren. Kreditrisk och likviditetsrisk definieras däremot en aning mer utförligt år 2012. 
Dessutom definieras samtliga risker år 2012 minst en gång mer än år 2006. 
 
Information om exponeringen finns endast för kreditrisk, marknadsrisk och likviditetsrisk i 
årsredovisningen år 2006. År 2012 finns det även för operativ risk. Båda åren beskrivs 
exponeringen med hjälp av tabeller och diagram, även om det år 2012 finns betydligt fler av 
dem. Det är total kreditrisk som visas båda åren, men för marknadsrisk finns både total 
exponering och exponering för riskerna inom risken i båda årsredovisningarna. 
Anmärkningsvärt är att för operativ risk visas exponeringen för både den totala risken och för 
riskerna inom risken år 2012, men inte år 2006. Gällande den övergripande riskhanteringen 
förklaras den med hjälp av en figur båda åren, men figuren innefattar år 2012 fler delar och 
beskrivningen är betydligt mer utförlig. Vad som finns i RBS Groups årsredovisning år 2012, 
men inte år 2006, är en beskrivning av stresstester och av bankens strategiska plan. 
Hanteringsmetoderna för varje risk är likvärdiga båda åren, men fler år 2012. Totalt sett är 
upplysningen om metoderna mer ingående år 2012, än år 2006. Riskinformationens 
omfattning är mer för samtliga risker år 2012, framförallt för likviditetsrisk. 
 
Kategorisering Definition av risker Exponering Hantering Omfattning 
Samma 
kategorier 

Samma definitioner Mer utförlig 
information 

Mer utförlig 
information 

Mer information om 
samtliga risker 

Fler kategorier Lika tydlig förmedling 54 st. fler 
diagram/tabeller 

Likartade metoder 
beskrivs 

 

Fler underrisker Framhävs fler gånger    
Tabell 4.18 Förändring i upplysning i RBS Groups årsredovisning, 2006 till 2012 (egen tabell) 
 

4.1.7 Barclays 
 
I Barclays årsredovisning förekommer ordet risk mer år 2013 än år 2006. Riskinformation 
finns genomgående år 2013, medan det år 2006 är mer koncentrerat till riskavsnitten. Båda 
åren finns en risköversikt, på tre sidor år 2006 och på fyra sidor år 2013. År 2006 finns ett 
riskavsnitt på 40 sidor och noter med riskinformation på 13 sidor. År 2013, däremot, är 
riskinformationen uppdelad i två avsnitt på 103 sidor respektive 44 sidor. Det finns även en 
not om risker år 2013, men den refererar till riskavsnittet. Informationen i riskavsnitten är 
tydligare och mer lättorienterad i årsredovisningen år 2013 än år 2006. Vad beträffar 
bolagsstyrningsrapporten innefattar den mycket mer riskrelaterad information år 2013 än år 
2006. Informationen är år 2013 jämnt fördelad genom rapporten, medan den år 2006 kretsar 
kring ett stycke. Vidare hänvisas år 2013 till en separat riskrapport, men inte år 2006. 
 
Ordet risk Riskavsnitt Bolagsstyrningsrapport Riskrapport 
3 ggr så många ord Ändrat upplägg 8 ggr mer riskrelaterad information Tillkommit 
 Tillkommit ett avsnitt Informationen är mer utspridd  
 95 sidor mer information   
 Tydligare förmedling   
Tabell 4.19 Förändring i struktur i Barclays årsredovisning, 2006 till 2013 (egen tabell) 
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Det är samma definition av risk i båda årsredovisningarna, där Barclays framhäver att risk 
innebär osäkerheter inför framtida händelser. Avseende bankens risksituation nämns den vagt 
år 2006, medan den år 2013 förmedlas i hög grad. Barclays (2014, s. 14 och s. 19) menar att 
risken var stabil under år 2013 och att banken driver en riskmedveten verksamhet. Vidare 
framhävs båda åren att banken strävar efter att ha en stark riskmiljö (Barclays, 2007, s. 68; 
2014, s. 379). Barclays (2014, s. 20 och s. 270) nämner att banken har utökat upplysningen 
för att bli mer öppen och att allt den gör ska vara transparent gentemot intressenter. Angående 
regleringar visar Barclays mycket kunskap, då det båda åren framkommer att ett nytt 
regelverk, Basel II år 2006 och Basel III år 2013, är under implementering (Barclays, 2007, s. 
9; 2014, s. 138). Basel diskuteras dock en aning mer ingående år 2013 än år 2006. Vidare 
visas mer kunskap gentemot IFRS 7 år 2006 än år 2013, då det år 2006 nämns att banken ska 
tillämpa standarden år 2007 (Barclays, 2007, s. 161), medan standarden år 2013 inte nämns 
överhuvudtaget. ERM tas inte upp i årsredovisningen år 2006. Däremot förklaras år 2013 att 
ramverket har introducerats (Barclays, 2014, s. 14). 
 
Definition av risk Risksituation Standarder 
Ingen förändring Mer utförlig beskrivning Mer information om Basel 
  Mindre information om IFRS 7 
  ERM har tillkommit 
Tabell 4.20 Förändring i inställning i Barclays årsredovisning, 2006 till 2013 (egen tabell) 
 
I årsredovisningen år 2006 delas riskerna in i kreditrisk, marknadsrisk, kapitalrisk, 
likviditetsrisk, operativ risk, försäkringsrisk, legal risk och överensstämmelserisk (Barclays, 
2007, s. 64 och s. 66). År 2013 har de tre sistnämnda bytts ut mot beteenderisk och ryktesrisk, 
samtidigt som kapitalrisk och likviditetsrisk finns under finansieringsrisk (Barclays, 2014, s. 
132). Riskerna under kategorierna har totalt sett ökat. Vidare upplyses det om kreditrisk, 
marknadsrisk, likviditetsrisk och operativ risk båda åren. Definitionerna av dem är samma 
båda åren, men framhävs tydligare och fler gånger år 2013 än år 2006.  
 
Överlag är informationen om exponering för riskerna mer omfattande i Barclays 
årsredovisning år 2013 än år 2006, både vad gäller beskrivande text och tabeller och diagram. 
För marknadsrisk visar banken exponeringen för både den totala risken och för riskerna inom 
marknadsrisk båda åren. Vidare beskrivs exponeringen för riskerna inom kreditrisk år 2006, 
men inte år 2013. Däremot visas den totala exponeringen för kreditrisk tydligare år 2013, då 
den år 2006 framhävs vagt. Anmärkningsvärt är att det inom operativ risk inte finns 
information om exponering år 2006, men att det finns en utförlig beskrivning år 2013, både av 
exponeringen för den totala risken och för riskerna inom operativ risk. Vad gäller den 
övergripande riskhanteringen beskrivs den år 2013 mer utförligt än år 2006. Beträffande 
upplysning av hantering av riskkategorierna är den avsevärt mer utförlig år 2013, eftersom det 
finns ett eget avsnitt för just riskhantering. Där beskrivs varje metod för riskerna oerhört 
ingående. Det finns dessutom fler figurer som visar hanteringen år 2013, än år 2006. De 
metoder som upplyses om är för övrigt likartade i båda årsredovisningarna. Avseende 
riskinformationens omfattning är det totalt sett avsevärt mer information om samtliga risker år 
2013, framförallt om kreditrisk. 
 
Kategorisering Definition av risker Exponering Hantering Omfattning 
Ändrade 
kategorier 

Samma definitioner Mer utförlig 
information 

Mer utförlig 
information 

Mer information om 
samtliga risker 

Färre kategorier Tydligare förmedling 59 st. fler 
diagram/tabeller 

Likartade metoder 
beskrivs 

 

Fler underrisker Framhävs fler gånger    
Tabell 4.21 Förändring i upplysning i Barclays årsredovisning, 2006 till 2013 (egen tabell) 
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4.1.8 Lloyds Banking Group 
 
I Lloyds Banking Groups årsredovisning år 2013 existerar ordet risk ungefär fyra gånger så 
mycket som år 2006. Riskinformation finns genomgående i årsredovisningen år 2013, medan 
det år 2006 främst förekommer i speciella avsnitt. År 2006 finns ett riskavsnitt på 12 sidor och 
ett riskavsnitt i noter omfattande fem sidor. Även år 2013 finns ett riskavsnitt och ett avsnitt 
om risker i noter. De omfattar 73 sidor respektive 23 sidor. Utöver de två nämnda 
riskavsnitten finns år 2013 dessutom en risköversikt på fyra sidor. Där presenteras en 
övergripande bild av bankens risker och riskhantering. Beträffande det separata riskavsnittet 
innefattar det likvärdig information och har liknande upplägg i båda årsredovisningarna. 
Riskavsnittet i noterna består av samma typ av information, förutom när det gäller 
hanteringsinformation. År 2006 är informationen om hanteringsmetoder mer ingående i noten 
än år 2013. Vad gäller bolagsstyrningsrapporten innehåller den år 2013 mycket mer 
riskrelaterad information än år 2006. Informationen är dessutom mer koncentrerad år 2013. 
Vidare refereras det till en riskrapport i årsredovisningen år 2013, men inte år 2006. 
 
Ordet risk Riskavsnitt Bolagsstyrningsrapport Riskrapport 
4 ggr så många ord Liknande upplägg 9 ggr mer riskrelaterad information Tillkommit 
 Tillkommit ett avsnitt Informationen är mer samlad  
 83 sidor mer information   
 Tydligare förmedling   
Tabell 4.22 Förändring i struktur i Lloyds Banking Groups årsredovisning, 2006 till 2013 (egen tabell) 
 
Varken i årsredovisningen år 2006 eller år 2013 finns en definition av risk. Däremot framgår 
en bild av bankens syn på risk år 2013, genom att det flertalet gånger betonas att banken har 
låg risk. Vidare framgår det år 2006 att banken har en stark riskkultur (Lloyds TSB Group, 
2007, s. 7). Att risk är ett viktigt ämne framhävs tydligare år 2013, då Lloyds Banking Group 
(2014, s. 4 och s. 6) trycker på att risken reducerats och att banken har en försiktig inställning 
till risk. Vad beträffar riskhantering uppmärksammas det båda åren att det är av stor betydelse 
för banken. Vad gäller standarder visas år 2013 mer kunskap än år 2006. Baselregelverken 
nämns i låg grad år 2006, även om banken poängterar att den har gjort goda framsteg i 
förberedelserna inför Basel II (Lloyds TSB Group, 2007, s. 10). I årsredovisningen år 2013 
visas mer kunskap om regelverket då det nämns återkommande, eftersom banken är i 
processen att anpassa sig till Basel III. År 2006 visas kunskap om IFRS 7 då banken förklarar 
kort vilka krav standarden ställer och att banken förväntas följa den år 2007 (Lloyds TSB 
Group, 2007, s. 120). År 2013 visas inte lika mycket kunskap om standarden, eftersom den 
inte nämns. Lloyds Banking Group (2014, s. 131) framhäver år 2013 att banken har antagit 
ERM och förklarar ramverkets innebörd. ERM nämns inte år 2006. 
 
Definition av risk Risksituation Standarder 
Ingen förändring Mer utförlig beskrivning Mer information om Basel 
  Mindre information om IFRS 7 
  ERM har tillkommit 
Tabell 4.23 Förändring i inställning i Lloyds Banking Groups årsredovisning, 2006 till 2013 (egen tabell) 
 
Vad gäller kategorisering av risker är det en utökning av huvudriskerna i årsredovisningen år 
2013, men kategorierna kreditrisk, marknadsrisk, likviditetsrisk och operativ risk finns båda 
åren. Det har också skett en stor expansion av antalet risker inom varje kategori år 2013. 
Beträffande upplysning av de fyra nämnda riskerna informerar Lloyds Banking Group om 
samtliga i båda årsredovisningarna. Definitionerna av riskerna är av liknande innebörd och är 
lika tydliga båda åren. År 2013 definieras riskerna däremot minst en gång mer än år 2006. 
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Upplysningen av riskexponeringen är i Lloyds Banking Groups årsredovisning år 2013 mer 
ingående och innefattar fler diagram än år 2006. För kreditrisk visas den totala exponeringen 
och för marknadsrisk visas exponeringen för både den totala risken och för riskerna inom 
marknadsrisk båda åren. Beaktansvärt är att exponeringen för operativ risk inte visas år 2006, 
men att den år 2013 framhävs både för den totala risken och för riskerna inom operativ risk. 
Angående den övergripande riskhanteringen illustreras och beskrivs den tydligt, både år 2006 
och år 2013. Informationen är däremot år 2013 betydligt mer detaljerad än år 2006, då det år 
2013 visas fler modeller över hanteringen och metoden stresstest förklaras ingående. Gällande 
upplysningen av hanteringen för riskerna är den mer utförlig år 2013 för samtliga risker utom 
operativ risk, som beskrivs mindre utförligt år 2013 än år 2006. För övrigt beskrivs i stort sett 
samma hanteringsmetoder i båda årsredovisningarna. Vidare är riskinformationens omfattning 
avsevärt mer för kreditrisk år 2013. För marknadsrisk och likviditetsrisk är informationen en 
aning mer utförlig och för operativ risk är den mindre omfattande år 2013 än år 2006. 
 
Kategorisering Definition av risker Exponering Hantering Omfattning 
Samma 
kategorier 

Samma definitioner Mer utförlig 
information 

Mer utförlig 
information 

Mer information om 
tre risker 

Fler kategorier Lika tydlig förmedling 55 st. fler 
diagram/tabeller 

Likartade metoder 
beskrivs 

Mindre information 
om en risk 

Fler underrisker Framhävs fler gånger    
Tabell 4.24 Förändring i upplysning i Lloyds Banking Groups årsredovisning, 2006 till 2013 (egen tabell) 
 

4.2 Komparation av förändring i bankernas kommunikation av 
riskinformation 

 

4.2.1 De svenska bankerna 
 
 Ordet risk Riskavsnitt Bolagsstyrningsrapport Riskrapport 
Swedbank 2 ggr så 

många ord 
Ändrat upplägg 
Samma typ av avsnitt 
16 sidor mer information 
Tydligare förmedling 

3 ggr mer riskrelaterad 
information 
Informationen är lika 
utspridd 

Tillkommit 

Handelsbanken 2 ggr så 
många ord 

Liknande upplägg 
Samma typ av avsnitt 
14 sidor mer information 
Lika tydlig förmedling 

3 ggr mer riskrelaterad 
information 
Informationen är lika 
samlad 

Tillkommit 

Nordea Lika många 
ord 

Liknande upplägg 
Tillkommit ett avsnitt 
4 sidor mer information 
Tydligare förmedling 

9 ggr mer riskrelaterad 
information 
Informationen är mer 
samlad 

Tillkommit 

SEB 1,5 ggr så 
många ord 

Liknande upplägg 
Tillkommit ett avsnitt 
14 sidor mer information 
Lika tydlig förmedling 

1,5 ggr mer riskrelaterad 
information 
Informationen är lika 
samlad 

Tillkommit 

Tabell 4.25 Förändring i struktur i svenska bankers årsredovisning, 2006 till 2013 (egen tabell) 
 
Bland de svenska bankerna finns ordet risk uppemot dubbelt så många gånger i 
årsredovisningen år 2013 som år 2006, men för Nordea är det ingen skillnad mellan åren. 
Angående riskavsnittens innehåll är det liknande upplägg för alla bankerna utom Swedbank. 
Vidare är avsnitten samma båda åren för två banker, medan det har tillkommit ett riskavsnitt 
för två banker. Antalet sidor riskinformation är för samtliga banker fler år 2013, än år 2006, 
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där Swedbank står för den största förändringen. Informationen förmedlas lika tydligt för två 
banker och tydligare för de andra två i årsredovisningen år 2013, än år 2006. Vidare är 
mängden riskinformation i bolagsstyrningsrapporten mer år 2013 för alla banker, särskilt för 
Nordea. Dessutom har upplägget i rapporten endast förändrats för Nordea. Vidare har 
samtliga banker genomgått en förändring gällande riskrapport, då en sådan har tillkommit.  
 
 Definition av risk Risksituation Standarder 
Swedbank Ingen förändring Mer utförlig beskrivning Mer information om Basel 

Mindre information om IFRS 7 
ERM har tillkommit 

Handelsbanken Ingen förändring Mer utförlig beskrivning Mer information om Basel 
Mindre information om IFRS 7 

Nordea Ingen förändring Mer utförlig beskrivning Lika mängd information om Basel 
Lika mängd information om IFRS 7 

SEB Definitionen har 
försvunnit 

Mer utförlig beskrivning Mer information om Basel 
Mer information om IFRS 7 

Tabell 4.26 Förändring i inställning i svenska bankers årsredovisning, 2006 till 2013 (egen tabell) 
 
Vad gäller definition av risk är det endast SEB som gjort en förändring, då banken uteslutit att 
definiera risk i årsredovisningen år 2013. De andra bankerna har antingen ingen definition av 
risk eller samma definition båda åren. Vidare är samtliga banker mer utförliga i beskrivningen 
av sin risksituation år 2013, än år 2006. Avseende standarder visar tre banker mer kunskap om 
Basel år 2013 än år 2006, medan Nordea visar lika mycket kunskap båda åren. Två banker 
visar mindre kunskap om IFRS 7 och en visar mer kunskap år 2013 än år 2006. Nordea visar 
lika mycket kunskap om standarden båda åren. Det är endast för Swedbank som ERM har 
tillkommit. De andra bankerna tar inte upp ramverket i årsredovisningarna. 
 
 Kategorisering Definition av risker Exponering Hantering Omfattning 
Swedbank Ändrade 

kategorier 
Fler kategorier 
Fler underrisker 

Samma definitioner 
Tydligare förmedling 
Framhävs fler gånger 

Mer utförlig 
information 
44 st. fler 
diagram/tabeller 
 

Mer utförlig 
information 
Andra metoder 
beskrivs 

Mer 
information 
om tre risker 
och mindre 
om en risk 

Handels-
banken 

Ändrade 
kategorier 
Fler kategorier 
Fler underrisker 

Samma definitioner 
Tydligare förmedling 
Framhävs lika många 
gånger 

Mer utförlig 
information 
30 st. fler 
diagram/tabeller 

Mer utförlig 
information 
Likartade 
metoder 
beskrivs 

Mer 
information 
om samtliga 
risker 

Nordea Samma 
kategorier 
Lika många 
kategorier 
Färre 
underrisker 

Samma definitioner 
Lika tydlig 
förmedling 
Framhävs lika många 
gånger 

Lika utförlig 
information 
4 st. fler 
diagram/tabeller 

Mer utförlig 
information 
Likartade 
metoder 
beskrivs 

Mer 
information 
om två risker 
och lika 
mängd om två 
risker 

SEB Samma 
kategorier 
Lika många 
kategorier 
Fler underrisker 

Samma definitioner 
Lika tydlig 
förmedling 
Framhävs fler gånger 

Mer utförlig 
information 
17 st. fler 
diagram/tabeller 

Mer utförlig 
information 
Likartade 
metoder 
beskrivs 

Mer 
information 
om samtliga 
risker 

Tabell 4.27 Förändring i upplysning i svenska bankers årsredovisning, 2006 till 2013 (egen tabell) 
 
Två av bankerna har samma kategorisering av risker i årsredovisningen båda åren, medan de 
andra två har ändrat indelning. De som ändrat indelning har även fler kategorier år 2013 än år 
2006. Riskerna inom varje kategori är år 2013 fler för alla bankerna utom Nordea. Vidare har 
definitionerna av riskerna inte förändrats för någon bank, men för två banker framhävs de 
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tydligare år 2013 än år 2006. Dessutom definieras riskerna fler gånger år 2013 än år 2006 för 
två banker. Exponeringen visas mer utförligt i årsredovisningen år 2013 för alla banker utom 
Nordea. Samtliga banker har fler diagram och tabeller år 2013 än år 2006, där Swedbanks 
skillnad är störst och Nordeas är minst. Vidare är informationen om hanteringen mer för alla 
bankerna. Det är bara Swedbank som år 2013 upplyser om andra metoder än år 2006. För två 
banker är informationen mer omfattande om samtliga risker år 2013 än år 2006, medan den 
för de andra två är mer utförlig om vissa risker och mindre eller lika utförlig om andra. 
 

4.2.2 De brittiska bankerna 
 
 Ordet risk Riskavsnitt Bolagsstyrningsrapport Riskrapport 
HSBC 
Holdings 

3 ggr så 
många ord 

Liknande upplägg 
Tillkommit två avsnitt 
87 sidor mer information 
Tydligare förmedling 

6 ggr mer riskrelaterad 
information 
Informationen är lika 
samlad 

Tillkommit 

RBS Group 
(2012) 

5 ggr så 
många ord 

Liknande upplägg 
Tillkommit ett avsnitt 
Försvunnit ett avsnitt 
157 sidor mer information 
Tydligare förmedling 

14 ggr mer riskrelaterad 
information 
Informationen är lika 
samlad 

Tillkommit 

Barclays 3 ggr så 
många ord 

Ändrat upplägg 
Tillkommit ett avsnitt 
95 sidor mer information 
Tydligare förmedling 

8 ggr mer riskrelaterad 
information 
Informationen är mer 
utspridd 

Tillkommit 

Lloyds 
Banking 
Group 

4 ggr så 
många ord 

Liknande upplägg 
Tillkommit ett avsnitt 
83 sidor mer information 
Tydligare förmedling 

9 ggr mer riskrelaterad 
information 
Informationen är mer 
samlad 

Tillkommit 

Tabell 4.28 Förändring i struktur i brittiska bankers årsredovisning, 2006 till 2013 (egen tabell) 
 
Bland de brittiska bankerna förekommer ordet risk uppemot fem gånger så mycket i den 
senaste årsredovisningen som år 2006. Riskavsnittens innehåll har liknande upplägg båda åren 
för tre av bankerna, medan en bank har ändrat upplägg till år 2013. Alla bankerna, utom RBS 
Group, har utökat riskupplysningen i form av ett eller två riskavsnitt ytterligare år 2013. För 
RBS Group har det både tillkommit och försvunnit avsnitt. Riskinformationen är betydligt 
mer för samtliga banker det senaste året än år 2006, där RBS Groups förändring är störst. Alla 
bankerna framhäver riskinformation på ett tydligare sätt i den senaste årsredovisningen än år 
2006. Vidare är bolagsstyrningsrapporten mer riskrelaterad det senaste året för samtliga 
banker, där den största förändringen är för RBS Group. För två banker har riskinformationens 
upplägg i rapporten förändrats, medan det för de andra två inte skiljer sig mellan åren. Vidare 
hänvisar alla bankerna till en riskrapport i den senaste årsredovisningen, men inte år 2006. 
 
 Definition av risk Risksituation Standarder 
HSBC Holdings Ingen förändring Mer utförlig beskrivning Mer information om Basel 

Lika mängd information om IFRS 7 
RBS Group (2012) Ingen förändring Mer utförlig beskrivning Mer information om Basel 

Mindre information om IFRS 7 
Barclays Ingen förändring Mer utförlig beskrivning Mer information om Basel 

Mindre information om IFRS 7 
ERM har tillkommit 

Lloyds Banking 
Group 

Ingen förändring Mer utförlig beskrivning Mer information om Basel 
Mindre information om IFRS 7 
ERM har tillkommit 

Tabell 4.29 Förändring i inställning i brittiska bankers årsredovisning, 2006 till 2013 (egen tabell) 



 

- 40 - 

De brittiska bankerna har inte förändrats avseende definition av risk mellan åren. Angående 
bankernas risksituation är samtliga mer utförliga om den det senaste året. Gemensamt för 
bankerna är också att de visar mer kunskap om Basel det senaste året än år 2006. Kunskapen 
om IFRS 7 visas mindre det senaste året än år 2006 för tre banker och lika mycket för en 
bank. Barclays och Lloyds Banking Group framhäver år 2013 att de har implementerat 
ramverket ERM, vilket inte framgår år 2006. De andra två bankerna nämner inte ERM. 
 
 Kategorisering Definition av risker Exponering Hantering Omfattning 
HSBC 
Holdings 

Samma 
kategorier 
Lika många 
kategorier 
Fler underrisker 

Samma definitioner 
Tydligare förmedling 
Framhävs fler gånger 

Mer utförlig 
information 
58 st. fler 
diagram/tabeller 
 

Mer utförlig 
information 
Likartade metoder 
beskrivs 

Mer 
information 
om samtliga 
risker 

RBS 
Group 
(2012) 

Samma 
kategorier 
Fler kategorier 
Fler underrisker 

Samma definitioner 
Lika tydlig 
förmedling 
Framhävs fler gånger 

Mer utförlig 
information 
54 st. fler 
diagram/tabeller 

Mer utförlig 
information 
Likartade metoder 
beskrivs 

Mer 
information 
om samtliga 
risker 

Barclays Ändrade 
kategorier 
Färre kategorier 
Fler underrisker 

Samma definitioner 
Tydligare förmedling 
Framhävs fler gånger 

Mer utförlig 
information 
59 st. fler 
diagram/tabeller 

Mer utförlig 
information 
Likartade metoder 
beskrivs 

Mer 
information 
om samtliga 
risker 

Lloyds 
Banking 
Group 

Samma 
kategorier 
Fler kategorier 
Fler underrisker 

Samma definitioner 
Lika tydlig 
förmedling 
Framhävs fler gånger 

Mer utförlig 
information 
55 st. fler 
diagram/tabeller 

Mer utförlig 
information 
Likartade metoder 
beskrivs 

Mer 
information 
om tre risker 
och mindre 
om en risk 

Tabell 4.30 Förändring i upplysning i brittiska bankers årsredovisning, 2006 till 2013 (egen tabell) 
 
Endast Barclays kategoriserar risker annorlunda i den senaste årsredovisningen än år 2006. 
Två banker har fler kategorier, en har färre och en har samma båda åren. Alla bankerna har 
fler risker inom varje kategori det senaste året än år 2006. Vad gäller definitionerna av 
riskerna är de samma båda åren för samtliga banker. De framhävs lika tydligt båda åren för 
två av bankerna och tydligare i den senaste årsredovisningen än år 2006 för de andra två. 
Vidare nämns definitionerna fler gånger än år 2006 för alla bankerna. Angående upplysningen 
om exponeringen är den mer utförlig i samtliga bankers senaste årsredovisning, i jämförelse 
med år 2006. Antalet diagram och tabeller är fler, där förändringen är i liknande omfattning 
för samtliga banker. Vidare är informationen om hanteringen mer utförlig det senaste året än 
år 2006 för alla bankerna. Gemensamt är också att bankerna inte ändrat vilka metoder de 
upplyser om. Alla de brittiska bankerna, utom Lloyds Banking Group, lämnar mer 
information om samtliga risker i den senaste årsredovisningen än år 2006. 
 

4.2.3 De svenska bankerna kontra de brittiska bankerna 
 
 Ordet risk Riskavsnitt Bolagsstyrningsrapport Riskrapport 
Svenska 
banker 

1,4 ggr så 
många ord 

Liknande upplägg 
Samma typ av avsnitt och tillkommit 
ett avsnitt 
12 sidor mer information 
Lika tydlig och tydligare förmedling 

4 ggr mer riskrelaterad 
information 
Informationen har lika 
upplägg 

Tillkommit 

Brittiska 
banker 

3,8 ggr så 
många ord 

Liknande upplägg 
Tillkommit ett avsnitt 
106 sidor mer information 
Tydligare förmedling 

9 ggr mer riskrelaterad 
information 
Informationen har lika 
och ändrat upplägg 

Tillkommit 

Tabell 4.31 Förändring i struktur i bankers årsredovisning, 2006 till 2013: Svenska vs brittiska (egen tabell)  
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Bankerna i båda länderna har genomgått en förändring gällande hur ofta ordet risk 
förekommer i årsredovisningen, men den är större för de brittiska bankerna. Riskavsnittets 
innehåll har i stort sett inte förändrats för bankerna. I snitt har det tillkommit riskavsnitt för 
både de svenska och de brittiska bankerna det senaste året, men i högre grad för de brittiska. 
Vissa av de svenska bankerna har inte förändrats mellan de två åren gällande riskavsnittet, då 
de har samma riskavsnitt år 2013 som år 2006. Riskinformationen har ökat betydligt från år 
2006 till år 2013 för alla bankerna, speciellt för de brittiska. Fler brittiska banker än svenska 
har blivit tydligare i förmedlingen av riskinformation det senaste året, i jämförelse med år 
2006. Vidare är mängden riskinformation i bolagsstyrningsrapporten betydligt mer 
omfattande i det senaste årets årsredovisning för samtliga banker, än år 2006. Förändringen är 
däremot genomsnittligt större för de brittiska bankerna. Riskinformationens upplägg i 
rapporten har i snitt inte förändrats för de svenska bankerna, men delvis för de brittiska. 
Vidare har det tillkommit en riskrapport det senaste året för samtliga banker i båda länderna. 
 
 Definition av risk Risksituation Standarder 
Svenska banker Ingen förändring Mer utförlig beskrivning Mer information om Basel 

Mindre information om IFRS 7 
Brittiska banker Ingen förändring Mer utförlig beskrivning Mer information om Basel 

Mindre information om IFRS 7 
ERM har tillkommit 

Tabell 4.32 Förändring i inställning i bankers årsredovisning, 2006 till 2013: Svenska vs brittiska (egen tabell) 
 
Varken de svenska eller de brittiska bankerna har i genomsnitt förändrats när det gäller 
aspekten definition av risk. Däremot är samtliga banker mer utförliga om sin risksituation i 
den senaste årsredovisningen än år 2006. Avseende standarder visar alla bankerna i snitt mer 
kunskap om Basel och mindre kunskap om IFRS 7 det senaste året. De brittiska bankerna 
visar även kunskap om ERM det senaste året, till skillnad från år 2006. I snitt visar inte de 
svenska bankerna kunskap om ERM, då ramverket endast tillkommit hos en av bankerna. 
 
 Kategorisering Definition av risker Exponering Hantering Omfattning 
Svenska 
banker 

Ändrade och 
samma kategorier 
Lika många och 
fler kategorier 
Fler underrisker 

Samma definitioner 
Lika tydliga och 
tydligare förmedling 
Framhävs lika många 
och fler gånger 

Mer utförlig 
information 
24 st. fler 
diagram/tabeller 
 

Mer utförlig 
information 
Likartade metoder 
beskrivs 

Mer 
information 
om de flesta 
risker 

Brittiska 
banker 

Samma kategorier 
Fler kategorier 
Fler underrisker 

Samma definitioner 
Lika tydlig och 
tydligare förmedling 
Framhävs fler gånger 

Mer utförlig 
information 
57 st. fler 
diagram/tabeller 

Mer utförlig 
information 
Likartade metoder 
beskrivs 

Mer 
information 
om samtliga 
risker 

Tabell 4.33 Förändring i upplysning i bankers årsredovisning, 2006 till 2013: Svenska vs brittiska (egen tabell) 
 
Riskkategoriseringen i årsredovisningen har förändrats en aning mer för de svenska bankerna 
än för de brittiska mellan de två åren. De brittiska bankerna har fler kategorier det senaste 
året, än år 2006, i större utsträckning än de svenska bankerna. Alla bankerna har i snitt fler 
risker inom varje kategori. Vidare är det i stort sett ingen förändring mellan åren gällande hur 
bankerna definierar risker och samtliga banker förmedlar definitionerna lika tydligt eller 
tydligare i den senaste årsredovisningen. Vidare definieras riskerna fler gånger det senaste 
året än år 2006, vilket gäller för fler brittiska banker än svenska. Gällande riskexponeringen är 
alla bankerna mer utförliga det senaste året. Utökningen av diagram och tabeller mellan åren 
är större för de brittiska bankerna. Vidare är informationen om hanteringen mer det senaste 
året än år 2006 för båda ländernas banker, men det är i stort sett samma metoder som upplyses 
om båda åren. Alla bankerna är mer utförliga i riskupplysningen i den senaste 
årsredovisningen än år 2006, även om de brittiska bankerna är mer utförliga om fler risker. 
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5 Analys 
 

5.1 Inledning 
 
Risk kan definieras på flera sätt, vilket betyder att synen på risk kan skilja sig mellan olika 
aktörer (Combes-Thuélin, Henneron & Touron, 2006, s. 316). Lhabitant och Tinguely (2001, 
s. 345) påstår att risk kan vara av både positiv och negativ betydelse. Endast tre av de 
studerade bankerna definierar risk i årsredovisningen. Swedbank och SEB visar genom sin 
definition en negativ inställning till risk, medan Barclays framhäver en neutral inställning. Det 
styrker resonemanget om att det finns skillnader i hur olika aktörer ställer sig till risk. Vidare 
kan finansiella risker definieras på flera sätt (Combes-Thuélin, Henneron & Touron, 2006, s. 
313). Vanligast är att finansiella risker innefattar de risker som Savvidou och Savvides (2012, 
s. 381) nämner, nämligen kreditrisk, marknadsrisk, likviditetsrisk och operativ risk. Ett fåtal 
av bankerna i studien etiketterar risker som finansiella i årsredovisningen. Exempelvis 
kategoriserar Swedbank och Handelsbanken år 2006 marknadsrisk och likviditetsrisk som 
finansiella risker. De övriga bankerna upplyser om risker som kan uppfattas vara finansiella, 
även om det inte framgår att de är det. Samtliga banker inkluderar nämligen kreditrisk, 
marknadsrisk, likviditetsrisk och operativ risk i upplysningen. Det är alltså inte självklart 
bland de studerade bankerna vilka risker som är finansiella, vilket styrker resonemanget om 
att det inte finns en klar definition av finansiella risker. 
 
Banker är extra utsatta för risk (Haq & Heaney, 2012, s. 697) och Stanciu (2010, s. 246) 
menar att en effektiv riskhantering är avgörande för en banks fortlevnad. Samtliga banker i 
undersökningen visar förståelse för vikten av att hantera risker, då de på ett eller annat sätt 
framhäver att riskhantering skapar stabilitet inom finanssektorn. Exempelvis nämner Nordea 
(2007, s. 41) att riskhantering är en framgångsfaktor inom banksektorn och SEB (2014, s. 39) 
menar att hanteringen är vital för den finansiella stabiliteten. RBS Group (2013, s. 31) hävdar 
att en god riskhantering ligger till grund för bankens rykte, prestation och framgång. Vidare 
upplyser alla bankerna om hur de hanterar risker och om vilka metoder som används vid 
hanteringen. År 2004 utfärdades ERM (COSO, 2004, ss. 3-4) och idag har flera organisationer 
antagit ramverket (Hoyt & Liebenberg, 2011, s. 795). Ingen av de studerade bankerna uppger 
ramverket i årsredovisningen år 2006, men Swedbank, Barclays och Lloyds Banking Group 
nämner år 2013 att de har antagit ERM. Det tyder på att ramverket inte är särskilt utbrett inom 
de studerade bankerna, trots att det underlättar arbetet med riskhantering. 
 
Ojo (2010, s. 249) menar att det på senare tid har tillkommit standarder för en mer detaljerad 
riskupplysning i bankers årsredovisning. Alla banker i studien visar kunskap om standarder 
genom att diskutera regelverk i årsredovisningen. IFRS 7 blev obligatorisk att följa för 
räkenskapsår som börjar den 1 januari år 2007 eller senare (IFRS 7 p.3 och p.43). Swedbank, 
Handelsbanken, SEB och HSBC Holdings informerar i årsredovisningen år 2006 om att de 
följer IFRS 7, vilket innebär att de har implementerat standarden innan obligatoriskt datum. 
Det signalerar viljan att tidigt anpassa sig efter nya standarder. BCBS (2013, s. 3) framhåller 
att Basel II kom år 2004 och enligt FI (u.å.) trädde det i kraft för banker inom EU genom EU-
direktivet CRD år 2007. År 2010 utvecklades regelverket till Basel III (BCBS, 2013, s. 4), 
men övergången påbörjades inte förrän den 1 januari år 2013 (Keefe & Pfleiderer, 2012, s. 
417). Det framgår av samtliga bankers årsredovisningar att de förbereder sig inför Basel II år 
2006 och Basel III år 2013. Undersökningen visar också att Basel diskuteras mer i den senaste 
årsredovisningen än tidigare, vilket tyder på att regelverket har fått större betydelse. 
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Korošec och Horvat (2005, s. 218) anger att intressenter har fått ett ökat behov av information 
om möjliga hot, risker och hantering av dem. Samtliga studerade banker verkar ha 
uppmärksammat intressenters behov av riskinformation, då de upplyser om sådan information 
i årsredovisningen. Det visas också tydligt av att bankerna har utökat sin riskupplysning från 
år 2006 till år 2013. Barakat och Hussainey (2013, s. 255) menar att det är vanligt att 
kommunicera riskinformation i årsredovisningen, men också i separata riskrapporter. Det 
stämmer överens med de studerade bankerna, då de har utförlig riskinformation i 
årsredovisningen och då de i den senaste årsredovisningen även hänvisar till en riskrapport för 
ytterligare information. Angående riskinformationens placering finns det enligt Korošec och 
Horvat (2005, s. 230) inga tydliga restriktioner. Det styrks av att de undersökta bankerna har 
riskavsnitt i årsredovisningen vars placering skiljer sig en aning. Riskinformation finns 
nämligen i förvaltningsberättelsen, bolagsstyrningsrapporten, noterna och i bilaga. 
 

5.2 Förändring i bankernas kommunikation av riskinformation ur 
ett teoriperspektiv 

 
Både legitimitetsteorin och intressentteorin är teorier som kan förklara förändringen i 
bankernas riskkommunikation. Enligt legitimitetsteorin främjas förtroendet för företaget om 
det följer samhällets krav och det är allmänheten som bedömer om företaget får legitimitet 
(Oliveira, Rodrigues & Craig, 2011, s. 275). Bankerna i undersökningen visar i sin 
årsredovisning att de följer samhällets krav, genom att förmedla att de följer standarder som 
IFRS 7 och Basel, vilket kan kopplas till legitimitetsteorin. Genom att visa att de följer 
standarderna kan de enligt teorin uppnå legitimitet. Swedbank, Handelsbanken och SEB bland 
de svenska bankerna och HSBC Holdings bland de brittiska nämner att de har tillämpat IFRS 
7 innan obligatoriskt datum, vilket tyder på att dessa banker vill förmedla att de snabbt kan 
anpassa sig efter nya standarder och att de dessutom gör det frivilligt. Gällande Basel 
diskuteras regelverket i samtliga bankers årsredovisningar. Bankerna är noggranna med att 
beskriva regelverket och att meddela att de följer det, då de framhäver att de är i process att 
anpassa sig till Basel. Även detta tyder på att bankerna vill förmedla att de följer de standarder 
som reglerar banksektorn, vilket stämmer överens med legitimitetsteorin. 
 
Gällande intressentteorin förklarar Ruf et al. (2001, s. 143) att intressenter ställer krav på 
företag och att företag bör ta hänsyn till dessa krav. Enligt Barakat och Hussainey (2013, s. 
256) kan banker kommunicera riskinformation till intressenterna för att hålla en god relation 
med dem. Legitimitetsteorin följer samma spår, då banker kan få förtroende genom att 
kommunicera riskinformation (Oliveira, Rodrigues & Craig, 2011, ss. 275-276). I den senaste 
årsredovisningen är alla bankerna utom Nordea mer utförliga om Baselregelverket än år 2006, 
vilket visar en bättre kommunikation med intressenter. Vidare förmedlas en ökad mängd 
riskinformation i samtliga bankers bolagsstyrningsrapport det senaste året. Det visar att det 
har blivit viktigare för bankerna att kommunicera att risker och riskhantering utgör en 
väsentlig del av verksamheten. Det kan kopplas till intressentteorin och legitimitetsteorin 
genom att bankerna vill förmedla sin syn på risker och riskhantering och på så sätt få 
förtroende. 
 
Swedbank och Barclays definierar begreppet risk och samtliga banker är mer utförliga om sin 
risksituation i den senaste årsredovisningen. Båda aspekterna visar en vilja att vara 
transparent. Vidare framhäver alla bankerna definitioner av de olika risktyperna. De brittiska 
bankerna, samt Swedbank och SEB bland de svenska bankerna nämner definitionerna fler 
gånger det senaste året än år 2006, vilket visar en bättre förmedling. I övrigt kommunicerar i 
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princip alla de studerade bankerna sin riskinformation på ett tydligare sätt. Totalt sett har 
bankerna utökat sin riskupplysning i årsredovisningen från år 2006 till år 2013. Dessutom har 
det tillkommit separata riskrapporter som visar en utökad riskkommunikation bland bankerna. 
Det faktum att riskkommunikationen både har utökats och förbättrats tyder på att 
intressentteorin, men även legitimitetsteorin, kan ligga till grund för bankernas handlande.  
 

5.3 Förändring i bankernas kommunikation av riskinformation ur 
ett traditionsperspektiv 

 

5.3.1 Skillnader i förändring mellan länderna 
 
Alexander och Nobes (1994, s. 66) menar att det finns skillnader mellan olika länders 
redovisningspraxis. Länder inom den anglosaxiska redovisningstraditionen, som exempelvis 
Storbritannien, är mindre konservativa och mer transparenta i sin redovisning (Radebaugh, 
Gray & Black, 2006, s. 62). Eftersom det inom traditionen är vanligt att ägarskapet är brett 
och att ägarna ofta är utanför företaget, krävs mer transparens gentemot ägarna (Alexander & 
Nobes, 1994, s. 68). Inom den kontinentaleuropeiska traditionen är länderna mer konservativa 
(Alexander & Nobes, 1994, s. 67) och mindre transparenta i sin redovisning (Radebaugh, 
Gray & Black, 2006, s. 48). Sverige anses härstamma från den kontinentaleuropeiska 
traditionen (Alexander & Nobes, 1994, s. 80). Alexander och Nobes (1994, s. 68) framhäver 
att inom traditionen anses ägarna vara inom företaget, vilket innebär att kraven på detaljerad 
information är mindre. Vidare påstår Alexander och Nobes (1994, s. 70 och s. 84) att länder 
inom den kontinentaleuropeiska traditionen närmar sig den anglosaxiska traditionen, då 
regeringar idag kräver att företag publicerar mer detaljerad finansiell information.  
 
Redovisningstraditionerna kan relateras till de svenska och de brittiska bankerna när det gäller 
förändring i riskkommunikation i årsredovisningen. Den empiriska undersökningen visar att 
förändringen i bankernas struktur, inställning och upplysning i årsredovisningen från år 2006 
till år 2013 skiljer sig mellan bankerna i de två länderna.  Gällande aspekten struktur finns det 
flera skillnader i förändringen mellan bankerna. Antalet ord som kan relateras till risk i 
årsredovisningen har ökat för bankerna i båda länderna, men i mer än dubbelt så hög takt för 
de brittiska. Avseende riskavsnittens upplägg har i snitt varken de brittiska eller de svenska 
bankerna förändrats, men de brittiska bankerna har förändrats mer angående antalet 
riskavsnitt i årsredovisningen. HSBC Holdings, Barclays och Lloyds Banking Group bland de 
brittiska bankerna, samt Nordea och SEB bland de svenska har utökat sin riskupplysning 
genom ytterligare avsnitt. Även när det gäller mängden riskinformation i årsredovisningen har 
den utökats från år 2006 till det senaste året för båda ländernas banker, men i mycket högre 
takt för de brittiska bankerna. Samtliga brittiska banker kommunicerar sin riskinformation 
tydligare i den senaste årsredovisningen än år 2006, medan enbart hälften av de svenska 
bankerna gör det. Vad beträffar riskinnehållet i bolagsstyrningsrapporten har det ökat för båda 
ländernas banker, men i dubbelt så hög takt för de brittiska bankerna. Förändringen är också 
en aning större för de brittiska bankerna när det gäller riskinformationens upplägg i 
bolagsstyrningsrapporten. Vidare är det ingen skillnad avseende riskrapport, då en sådan 
tillkommit för samtliga banker i båda länderna. Sammanfattningsvis, beträffande de aspekter 
som studerats kring riskinformationens struktur i bankernas årsredovisning är de brittiska 
bankerna mer flexibla då de mellan de studerade åren förändrats i högre takt än de svenska 
bankerna. Det visar en överensstämmelse med traditionerna som de två länderna härstammar 
från. De brittiska bankerna visar den flexibilitet som karaktäriseras av den anglosaxiska 
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traditionen, medan de svenska bankerna kan relateras till den kontinentaleuropeiska 
traditionen genom att de förändras i lägre takt och därför kan ses som konservativa. I ett fåtal 
fall går det dock inte att relatera de svenska bankerna till den kontinentaleuropeiska 
traditionen, då de följer samma takt i förändringen som de brittiska bankerna.  
 
Beträffande aspekten inställning är förändringen mellan bankerna likvärdig. I genomsnitt har 
varken de brittiska eller de svenska bankerna förändrats i aspekten definition av risk. Gällande 
beskrivning av risksituationen följer bankerna i de två länderna samma spår, då den beskrivs 
mer utförligt i den senaste årsredovisningen av samtliga banker. Bankerna följer samma spår 
även när det gäller kunskap om standarder, eftersom i princip alla bankerna är mer utförliga 
om Basel och mindre informativa om IFRS 7 det senaste året än år 2006. Beträffande ERM 
visas en större förändring bland de brittiska bankerna, då ramverket har tillkommit för 
Barclays och Lloyds Banking Group bland de brittiska bankerna, medan det endast tillkommit 
för Swedbank bland de svenska bankerna. Sammanfattningsvis, angående de aspekter som 
studerats om bankernas inställning till risk i årsredovisningen är det ingen större skillnad i 
förändringen. Bankerna i båda länderna har förändrats och blivit mer öppna med att beskriva 
sin risksituation och de standarder som påverkar dem när det gäller riskkommunikation. Det 
stämmer överens med synsättet i den anglosaxiska traditionen, vilket innebär att både de 
svenska och de brittiska bankerna kan relateras till traditionen. De brittiska bankerna kan dock 
i det här fallet anses vara mer flexibla då de antagit ERM i högre grad än de svenska. 
 
Avseende aspekten upplysning skiljer sig förändringen mellan bankerna en aning. Bland de 
svenska bankerna har Swedbank och Handelsbanken ändrat kategorisering av risker, medan 
enbart Barclays bland de brittiska bankerna gjort det. I genomsnitt har dock båda ländernas 
banker lika många och fler kategorier, samt fler underrisker i den senaste årsredovisningen än 
år 2006. Samtliga banker har samma definitioner av de olika riskerna och hälften av de 
brittiska och hälften av de svenska bankerna framhäver definitionerna tydligare det senaste 
året. Alla de brittiska bankerna, samt Swedbank och SEB bland de svenska bankerna har 
förändrats gällande hur många gånger definitionerna förmedlas i årsredovisningen. Vidare är 
både de brittiska och de svenska bankerna mer utförliga om sin riskexponering i den senaste 
årsredovisningen än år 2006, men de brittiska bankerna har utökat antalet diagram och 
tabeller i högre grad än de svenska. Vad beträffar upplysning av riskhantering och 
hanteringsmetoder är båda ländernas banker mer utförliga det senaste året än år 2006 och i 
stort sett redovisas det om samma metoder som tidigare. Sammanfattningsvis, avseende de 
aspekter som studerats angående riskupplysning i bankernas årsredovisning visar bankerna i 
båda länderna flexibilitet och öppenhet. När det gäller kategorisering av risker visar de 
svenska bankerna mer flexibilitet än de brittiska. Å andra sidan visar de brittiska bankerna 
mer flexibilitet än de svenska avseende hur många gånger definition av risker förmedlas och 
utökningen av diagram och tabeller. I övrigt visar samtliga banker i båda länderna ökad 
öppenhet i fråga om riskupplysning. Flexibiliteten och den ökade öppenheten stämmer 
överens med den anglosaxiska traditionen. Både de svenska och de brittiska bankerna kan 
därför relateras till denna tradition. 
  

5.3.2 Skillnader i förändring mellan bankerna 
 
Nobes (1998, s. 165) menar att även om ett land har klassificerats enligt ett visst system kan 
företag inom landet använda sig av olika system. Det är det mest använda systemet som 
klassificerar landet. Nobes (1998, s. 165) påpekar också att det är viktigt att förstå att ett lands 
redovisningssystem kan förändras över tid, exempelvis på grund av nya lagar eller standarder.  



 

- 46 - 

5.3.2.1 De svenska bankerna 
 
För de svenska bankerna i studien är det både likheter och skillnader mellan dem i 
förändringen i riskkommunikation i årsredovisningen från år 2006 till år 2013. När det gäller 
hur många gånger ordet risk förekommer i årsredovisningen har tre av bankerna utökat antalet 
i samma takt, medan en bank inte har förändrat antalet riskrelaterade ord. Avseende 
riskavsnittet är det endast en bank som har ändrat upplägg. Hälften av bankerna har samma 
typ av avsnitt, medan hälften har lagt till ytterligare avsnitt i årsredovisningen år 2013. 
Antalet sidor riskinformation i årsredovisningen har utökats för samtliga banker, i samma takt 
för tre av dem och i en aning långsammare takt för den fjärde. Bankerna förmedlar 
riskinformationen lika tydligt eller tydligare i årsredovisningen år 2013 än vad de gör år 2006. 
Gällande riskrelaterad information i bolagsstyrningsrapporten har samtliga banker genomgått 
en förändring då informationen utökats, dock i olika takt mellan bankerna. Upplägget av 
riskinformation i den nämnda rapporten är likvärdig de två åren för tre banker, medan en bank 
har ändrat upplägg år 2013. För samtliga banker hänvisas det år 2013 till en separat 
riskrapport, till skillnad från år 2006. 
 
Tre av de svenska bankerna har inte förändrats i aspekten definition av risk från år 2006 till år 
2013, medan en bank tagit bort en tidigare existerande definition. Alla bankerna är mer 
utförliga i beskrivningen av sin risksituation i årsredovisningen år 2013 än år 2006, vilket 
innebär att de har gått i samma riktning gällande den aspekten. Vidare har tre banker utökat 
sin information om Basel från år 2006 till år 2013, medan en bank ligger på samma nivå de 
två åren. Avseende IFRS 7 har två banker minskat informationen om standarden från år 2006 
till år 2013, medan en bank har utökat informationen och en har samma mängd information. 
 
Hälften av de svenska bankerna kategoriserar sina risker på samma sätt i årsredovisningen år 
2006 som år 2013, medan hälften av dem har ändrat indelning. Antal kategorier är samma för 
två banker, men fler för de andra två bankerna. Tre banker har fler underrisker, samtidigt som 
en bank har färre än tidigare. Samtliga banker framhäver samma definition av de olika 
riskerna år 2013 som år 2006. Två av bankerna är dock tydligare i sin förmedling av 
definitionerna. Två banker framhäver dessutom definitionerna fler gånger i årsredovisningen 
år 2013 än år 2006. Vidare har tre av bankerna utökat informationen om exponeringen för de 
olika riskerna mellan åren, medan en bank informerar om exponeringen i samma grad som år 
2006. Bankerna har också utökat antalet diagram och tabeller över exponeringen i olika takt. 
Vidare är alla bankerna mer utförliga om sin riskhantering det senaste året, samtidigt som en 
bank inte upplyser om samma hanteringsmetoder som tidigare. Samtliga banker har utökat 
upplysningen om de olika riskerna, men två av bankerna informerar mer om alla riskerna. 
 
Den empiriska undersökningen visar att de svenska bankerna skiljer sig i hur de har förändrat 
sin riskkommunikation i årsredovisningen från år 2006 till år 2013. I vissa aspekter har en del 
av bankerna förändrats långsammare än de andra, samtidigt som de i andra aspekter 
förändrats snabbare. Dessutom har en del av de svenska bankerna i vissa fall inte förändrats 
alls i jämförelse med de andra bankerna, medan de kan ha förändrats i de fall då de andra inte 
gjort det. Det går alltså inte att se ett samband eller dra slutsatsen att en viss bank har 
förändrats mer än en annan. Vidare är det svårt att se att samtliga svenska banker tillhör ett 
och samma system då bankerna skiljer sig på många aspekter. Det följer Nobes (1998, s. 165) 
resonemang om att ett land kan bestå av olika system. Det kan alltså finnas inslag av både den 
anglosaxiska och den kontinentaleuropeiska traditionen bland de svenska bankerna. Att ett 
system kan förändras över tid (Nobes, 1998, s. 165) visas också tydligt i studien, eftersom 
bankerna förändrats i sin riskupplysning från år 2006 till år 2013. 
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5.3.2.2 De brittiska bankerna 
 
Även bland de brittiska bankerna i studien går det att urskilja skillnader och likheter i 
förändringen i riskkommunikationen i årsredovisningen från år 2006 till år 20135. Antal 
gånger ordet risk förekommer i årsredovisningen har utökats för samtliga banker och 
dessutom i liknande takt. Vad gäller riskavsnittet är det endast en av bankerna som har ändrat 
upplägg. Vidare har alla bankerna ytterligare riskavsnitt i den senaste årsredovisningen. När 
det gäller antal sidor riskinformation i årsredovisningen har de utökats för samtliga banker 
från år 2006 till det senaste året. För tre av bankerna följer utökningen samma takt, medan det 
för den fjärde utökats snabbare. Alla bankerna förmedlar sin riskinformation på ett tydligare 
sätt det senaste året. Avseende riskrelaterad information i bolagsstyrningsrapporten har 
samtliga banker mer information. Förändringen är lika stor för tre av bankerna och större för 
en. Riskinformationens upplägg i rapporten har förändrats för två av bankerna och är samma 
för två. Vidare har samtliga banker genomfört en förändring gällande riskrapport, då en sådan 
hänvisas till i den senaste årsredovisningen, till skillnad från år 2006. 
 
Avseende definition av risk har ingen av de brittiska bankerna förändrats från år 2006 till år 
2013. Samtliga banker är mer utförliga om sin risksituation och om Baselregelverket i den 
senaste årsredovisningen. Vidare är tre av bankerna mindre informativa om IFRS 7 det 
senaste året, medan en bank informerar om standarden i samma mängd i båda 
årsredovisningarna. Vad gäller ERM har det tillkommit för två av bankerna. 
 
Tre av de brittiska bankerna har samma kategorisering av risker både år 2006 och år 2013, 
medan en bank har ändrat indelning det senaste året. Gällande antal riskkategorier skiljer det 
sig mellan bankerna då två banker har fler kategorier, en bank har färre och en bank har lika 
många kategorier. Gemensamt är dock att samtliga banker har fler underrisker i den senaste 
årsredovisningen än år 2006. Bankerna har också samma definitioner av de olika risktyperna 
båda de studerade åren och två av bankerna är tydligare i sin förmedling av definitionerna än 
tidigare. Alla bankerna framhäver definitionerna fler gånger i den senaste årsredovisningen än 
vad de gör år 2006. Vidare är samtliga banker mer informativa om exponeringen för de olika 
riskerna i den senaste årsredovisningen än år 2006. Bankerna följer samma takt i utökningen 
av diagram och tabeller. Även när det gäller upplysning om riskhantering är bankerna mer 
utförliga i den senaste årsredovisningen och de informerar om samma metoder som år 2006. 
Vidare upplyser tre av bankerna mer om samtliga risker, medan en bank informerar mer om 
tre risker och mindre om en. 
 
Det framkommer av den empiriska undersökningen att de brittiska bankerna i vissa fall skiljer 
sig i sin förändring i riskkommunikation i årsredovisningen från år 2006 till år 2013. Däremot 
är det lätt att urskilja ett samband då alla bankerna i stort sett följer samma mönster, vilket 
innebär att de i princip har förändrats lika mycket. Undersökningen visar att de brittiska 
bankerna kan anses följa samma redovisningssystem, vilket innebär att Nobes (1998, s. 165) 
påstående om att ett land kan bestå av flera system inte kan bekräftas av undersökningen av 
de brittiska bankerna. Däremot bekräftas Nobes (1998, s.165) resonemang om att ett system 
kan förändras över tid, då de brittiska bankerna förändrats i sin riskupplysning mellan de 
studerade åren. 
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6 Slutsats 
 

6.1 Bankernas förändring i riskkommunikation i årsredovisningen 
 
Studiens syfte var att studera svenska och brittiska marknadsnoterade bankers kommunikation 
av risk i årsredovisningen och om den har förändrats från år 2006 till år 2013 och i så fall hur. 
Studien syftade också till att analysera hur förändringen skiljer sig mellan olika banker i 
Sverige och i Storbritannien. Slutligen syftade studien till att undersöka hur förändringen 
skiljer sig mellan länderna, som i grunden anses härstamma från olika redovisningstraditioner. 
 

6.1.1 De svenska bankerna 
 
Förändring i riskkommunikation i årsredovisningen från år 2006 till år 2013 för de svenska 
bankerna behandlas fortsättningsvis. För alla bankerna, utom Nordea, har ordet risk ökat. 
Endast Swedbank har ändrat upplägg av riskavsnittets innehåll, samtidigt som SEB och 
Nordea har utökat antalet riskavsnitt. Samtliga banker beskriver sin risksituation mer utförligt 
och har utökat sin riskinformation. Swedbank och Nordea har ökat riskinformationens 
tydlighet. I bolagsstyrningsrapporten är riskinformationen mer för samtliga banker och endast 
Nordea har förändrat informationens upplägg. För alla bankerna har det tillkommit en separat 
riskrapport. SEB är den enda banken som förändrats angående definition av risk, då 
definitionen försvunnit. Alla bankerna utom Nordea visar mer kunskap om Basel. Swedbank 
och Handelsbanken visar mindre kunskap om IFRS 7 än tidigare, SEB visar mer och Nordea 
visar lika mycket kunskap om standarden. ERM har endast tillkommit för Swedbank. 
Swedbank och Handelsbanken har ändrat kategorisering av risker och de har ökat antalet 
kategorier. Underriskerna är fler för alla bankerna utom Nordea. Definitionerna av riskerna 
har inte förändrats för bankerna, men framhävs tydligare än tidigare av Swedbank och 
Handelsbanken. Swedbank och SEB framhäver definitionerna fler gånger än tidigare. Alla 
bankerna utom Nordea visar sin exponering mer utförligt. Diagram och tabeller över 
exponeringen är fler för samtliga banker. Även informationen om hanteringen är mer utförlig 
för alla bankerna, samtidigt som endast Swedbank upplyser om andra hanteringsmetoder än 
tidigare. Handelsbanken och SEB informerar mer än tidigare om samtliga risker, medan 
Swedbank och Nordea informerar mer om vissa risker och mindre eller lika mycket om andra. 
 
De svenska bankerna skiljer sig i sin förändring i riskkommunikation i årsredovisningen från 
år 2006 till år 2013. En del av bankerna har i vissa fall inte förändrats alls i jämförelse med de 
andra bankerna. Tvärtom kan de ha förändrats i de fall då de andra inte gjort det. Dessutom 
har bankerna förändrats i olika takt inom olika aspekter. Det är därför svårt att se ett samband 
bland de svenska bankerna när det gäller förändring i riskkommunikation. 
 

6.1.2 De brittiska bankerna 
 
Förändring i riskkommunikation i årsredovisningen från år 2006 till år 20136 för de brittiska 
bankerna behandlas fortsättningsvis. För alla bankerna har ordet risk ökat. De är mer utförliga 
om sin risksituation, samt lämnar mer och tydligare riskinformation. Dessutom har det för alla 
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bankerna tillkommit riskavsnitt, samtidigt som det för RBS Group också har försvunnit ett 
avsnitt. Det är endast Barclays som har ändrat upplägg i riskavsnittet. För samtliga banker är 
bolagsstyrningsrapporten mer riskrelaterad och informationens upplägg har förändrats för 
Barclays och Lloyds Banking Group. För alla bankerna har en separat riskrapport tillkommit. 
Angående definition av risk har bankerna inte förändrats. I stort sett alla bankerna visar mer 
kunskap om Basel och mindre kunskap om IFRS 7. För Barclays och Lloyds Banking Group 
har ERM tillkommit. Endast Barclays har ändrat kategorisering av risker, men samtliga 
banker har fler underrisker. RBS Group och Lloyds Banking Group har fler kategorier än 
tidigare, medan Barclays har färre kategorier. Ingen av bankerna har förändrats avseende 
definitioner av riskerna, men alla bankerna framhåller dem fler gånger, samtidigt som HSBC 
Holdings och Barclays framhäver definitionerna tydligare än tidigare. Alla bankerna är mer 
utförliga om sin exponering, sin riskhantering och om samtliga risker och antalet diagram och 
tabeller är fler. Metoderna för riskhantering är samma som tidigare.  
 
De brittiska bankerna skiljer sig i vissa fall i sin förändring i riskkommunikation i 
årsredovisningen från år 2006 till år 2013. Däremot är det möjligt att se ett samband mellan 
bankerna, då alla i stort sett följer samma mönster i förändringen. 
 

6.1.3 De svenska bankerna kontra de brittiska bankerna 
 
I årsredovisningen har de brittiska bankerna i snitt förändrats från år 2006 till år 2013 i högre 
grad än de svenska bankerna angående utökning av ordet risk, tillkomst av riskavsnitt, samt 
utökning av riskinformation och dess tydlighet. Riskinformationen i bolagsstyrningsrapporten 
och dess upplägg har också förändrats i högre grad för de brittiska bankerna än de svenska. 
Avseende riskavsnittets innehåll och definition av risk har ingen av ländernas banker i snitt 
förändrats. För bankerna i båda länderna har det tillkommit en riskrapport och alla bankerna 
är mer utförliga om sin risksituation. Avseende standarder visar båda ländernas banker i snitt 
mer kunskap om Basel och mindre om IFRS 7. De brittiska bankerna har förändrats mer än de 
svenska angående ERM, då ramverket tillkommit för fler brittiska banker. De svenska 
bankerna har ändrat kategorisering av risker i större utsträckning än de brittiska bankerna. 
Förändringen för de svenska och de brittiska bankerna är nästintill likvärdig gällande 
utökning av kategorier och underrisker, men också när det gäller hur bankerna definierar 
riskerna. För fler brittiska banker än svenska framhävs definitionerna oftare än tidigare. 
Förändringen i information om exponering och riskhantering är lika mellan länderna. 
Detsamma gäller riskinformationens tydlighet. Utökningen av diagram och tabeller är 
däremot större för de brittiska bankerna. I snitt är de brittiska bankerna mer utförliga än 
tidigare om fler risker än de svenska.  
 
Från år 2006 till år 2013 har både de svenska och de brittiska bankerna totalt sett förändrats i 
sin riskkommunikation i årsredovisningen, då riskupplysningen har utökats. En märkbar 
skillnad är dock att de brittiska bankerna har genomgått en större förändring i flertalet 
aspekter och kan därför antas förändras i högre takt. Det visar att de brittiska bankerna tillhör 
den anglosaxiska traditionen, då de är flexibla och transparenta i sin riskkommunikation. I 
jämförelse med de brittiska bankerna kan de svenska relateras till den kontinentaleuropeiska 
traditionen, då de förändras i lägre takt. Det kan däremot argumenteras för att de svenska 
bankerna är på väg mot den anglosaxiska traditionen, eftersom de visar en förändring i sin 
riskkommunikation. Vidare har båda ländernas banker blivit mer öppna genom att lämna mer 
och tydligare riskinformation i årsredovisningen. Det går i linje med legitimitetsteorin och 
intressentteorin, som båda bygger på att få förtroende och att vara transparent. 
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7 Avslutande diskussion 
 

7.1 Resultatens betydelse 
 
Studiens resultat ökar förståelsen för att bankernas riskkommunikation i årsredovisningen har 
förändrats från år 2006 till år 2013 och att förändringen skiljer sig mellan bankerna i Sverige 
och i Storbritannien och mellan länderna. Studien ökar också medvetenheten om att olika 
länder inte längre nödvändigtvis är särskilt inrotade i de gamla redovisningstraditionerna. 
Studien ger belägg för att de svenska bankerna lämnar den kontinentaleuropeiska traditionen 
och närmar sig den anglosaxiska traditionen. De svenska bankerna visar nämligen både 
flexibilitet och ökad transparens, eftersom de förändrats mellan de studerade åren och 
kommunicerar mer riskinformation.  
 
De brittiska bankerna följer samma mönster i sin förändring i riskkommunikation i 
årsredovisningen, medan de svenska är mer splittrade och förändras i olika takt. En möjlig 
förklaring kan vara att de svenska bankerna håller på att bryta sig ur den 
kontinentaleuropeiska traditionen, även om processen är trög. Trögheten visas av att 
förändringen bland de svenska bankerna sker långsamt, men också av att de bryter sig ur 
traditionen i olika takt. Å andra sidan kan det hävdas att trögheten signalerar att de svenska 
bankerna fortfarande tillhör den kontinentaleuropeiska traditionen och att deras förändring 
föranletts endast av nya standarder. Vidare hade ländernas banker olika utgångspunkter i sin 
förändring, då de brittiska bankerna år 2006 lämnade mer riskinformation än de svenska. 
Anmärkningsvärt är därför att de brittiska bankerna ändå förändrats mer än de svenska, vilket 
bygger vidare på argumentet om att de svenska bankerna är kvar i den kontinentaleuropeiska 
traditionen. Storbritannien kan dock anses vara ett inflytelserikt land, vilket innebär att det 
kan vara viktigt för landet att föregå med gott exempel. Därför är det möjligt att de brittiska 
bankerna anpassar sig till samhällskraven snabbare. Det stärks också av att de brittiska 
bankerna är världsaktörer, till skillnad från de svenska. Vidare härstammar Storbritannien från 
den anglosaxiska traditionen och därför kan det vara naturligt för de brittiska bankerna att 
ständigt förändras. För de svenska bankerna är det nödvändigtvis inte lika naturligt, med 
hänsyn till deras konservativa bakgrund, och därför kan förändringen vara tungrodd.  
 
De studerade bankernas förändring i riskkommunikation kan kopplas till legitimitetsteorin 
och intressentteorin, vilka kan hävdas gå hand i hand. Intressentteorin bygger på att tillgodose 
intressenters behov, medan legitimitetsteorin handlar om att få förtroende från intressenter 
och för att banken ska få intressenters förtroende måste deras behov vara uppfyllda. Viljan att 
vara transparent och att visa efterföljandet av samhällskraven kan ha ökats till följd av den 
senaste finanskrisen, som resulterade i att många intressenter förlorade förtroendet för företag. 
En rimlig orsak till bankernas utökade riskupplysning kan därför ha varit att återfå legitimitet.  
 
Studiens resultat och ovanstående resonemang kan vara vitalt för de svenska bankerna att 
känna till, då de kan vara avgörande för bankernas överlevnad och konkurrens. Det är därför 
viktigt att de är medvetna om att det pågår en förändring i bankernas riskkommunikation i 
årsredovisningen och att det är nödvändigt att de följer med i utvecklingen. De svenska 
bankerna har mycket att lära av de brittiska, då de brittiska bankerna visar sig vara ett ledande 
exempel i jämförelse med de svenska. 
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7.2 Förslag till vidare forskning 
 
Genom denna undersökning har frågor kring de separata riskrapporterna aktualiserats. Därför 
rekommenderas vidare forskning kring informationen som framgår i bankernas separata 
riskrapporter, då det helt utelämnats i denna studie. Det kan vara intressant att undersöka vad 
som informeras om och hur informationen framställs i dessa rapporter.  
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Bilaga 1 
 
Presentation av bankerna 
 
Swedbank 
Swedbanks historia går tillbaka till år 1820, då den första sparbanken bildades (Swedbank, 
u.å.a). År 1992 gick ett antal sparbanker ihop och bildade Sparbanken Sverige. Fem år senare 
startade Föreningssparbanken, som år 2006 bytte namn till Swedbank (Swedbank, u.å.a). 
Enligt Swedbank (u.å.b) är bankens hemmamarknader Sverige, Estland, Lettland och Litauen 
och banken har totalt 8,6 miljoner kunder.  
 
Handelsbanken 
Bankens rötter kan spåras till år 1871, då Stockholms Handelsbank bildades (Handelsbanken, 
u.å.). År 1919 ändrades namnet till Svenska Handelsbanken. Bankens hemmamarknader är 
Sverige, Storbritannien, Danmark, Finland, Norge och Nederländerna (Handelsbanken, u.å.).  
 
Nordea 
Nordeas släktträd sträcker sig till 1820-talet (Nordea, 2014b). På 1990-talet bildade ett antal 
nordiska banker en koncern, som sedan år 2001 har bedrivits under namnet Nordea. Nordea 
(2014a) uppger att bankens hemmamarknader är Sverige, Danmark, Finland, Norge, Estland, 
Lettland, Litauen och Ryssland och att banken har ungefär 11 miljoner kunder.  
 
SEB 
SEB grundades år 1856 som Stockholms Enskilda Bank (SEB, u.å.a). År 1972 bytte banken 
namn till Skandinaviska Enskilda Banken efter att ha slåtts samman med Skandinaviska 
Banken. Bankens hemmamarknader är Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland, Estland, 
Lettland och Litauen (SEB, u.å.a). Antalet kunder uppgår till 4,4 miljoner (SEB, u.å.b). 
 
HSBC Holdings 
HSBC Holdings härkomst kan spåras till år 1865 och Hong Kong (HSBC, 2014a). År 1987 
tog sig banken in på den brittiska marknaden och fyra år senare skapades HSBC Holdings. 
Huvudkontoret placerades då i Storbritannien (HSBC, 2014a). Idag har banken 54 miljoner 
kunder över hela världen och har hemmamarknader på sex kontinenter (HSBC, 2014b).  
 
RBS Group  
RBS Group har sina rötter från år 1727 (RBS, 2014a). I gruppen ingår ett flertal banker, men 
framförallt The Royal Bank of Scotland och NatWest. RBS Group är etablerad på marknader 
på tre kontinenter (RBS, 2014a). Banken har 30 miljoner kunder världen över (RBS, 2014b).  
 
Barclays 
Barclays ursprung kan spåras till år 1690 (Barclays, 2014b). År 1896 gick 20 små brittiska 
banker samman och bildade Barclays and Company Limited. Efter många namnbyten blev 
slutligen bankens namn Barclays år 1985 (Barclays, 2014b). Banken har marknader på fyra 
kontinenter, vilket innebär att den är utbredd över hela världen (Barclays, 2014a).  
 
Lloyds Banking Group 
Bankens härkomst kan spåras till år 1695 då Bank of Scotland skapades (Lloyds Banking 
Group, u.å.c). Lloyds Bank har också varit avgörande för samarbetet. De två bankerna bildade 
Lloyds Banking Group år 2009 (Lloyds Banking Group, u.å.c). Enligt Lloyds Banking Group 
(u.å.a; u.å.b) är hemmamarknaden Storbritannien och banken har 25 miljoner kunder.  
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Bilaga 2 
 
Checklista 
 
Struktur 
• Ordet risk  

Här studeras hur många gånger ordet risk förekommer, samt hur genomgående ordet är. 
 

• Riskinformation 
Här studeras var riskinformationen är placerad, om det finns separata riskavsnitt, om det 
finns avsnitt för riskinformation i noterna, samt vad dessa avsnitt innehåller och hur 
många sidor de omfattar. Diagram, tabeller och figurer undersöks också. Vidare undersöks 
hur många gånger ordet risk förekommer i bolagsstyrningsrapporten, samt om 
riskinformationen är utspridd genom rapporten eller koncentrerad till vissa delar av den. 
Dessutom undersöks om det refereras till en riskrapport.   

 
Inställning 
• Definition av risk  

Här studeras hur risk definieras, om en positiv eller negativ inställning till risk framgår. 
 

• Risksituation 
Här studeras vad som nämns om risksituationen, samt om det betonas på något angående 
riskhantering. 

 
• Standarder  

Här studeras kunskapen om standarder genom att undersöka hur mycket diskussion det 
finns om Basel, IFRS 7 och ERM. 

 
Upplysning 
• Kategorisering av risker 

Här studeras hur riskerna är indelade i olika kategorier, samt vilka risker som ingår i dem. 
 

• Definition av kreditrisk, marknadsrisk, likviditetsrisk och operativ risk 
Här studeras definitionerna av riskerna, samt hur tydligt och hur många gånger de visas. 
 

• Exponering för kreditrisk, marknadsrisk, likviditetsrisk och operativ risk 
Här studeras hur utförlig informationen om exponeringen är, både i text och i tabeller och 
diagram. Dessutom undersöks om exponeringen visas för den totala risken eller om det 
även visas för underriskerna. 
 

• Hantering av kreditrisk, marknadsrisk, likviditetsrisk och operativ risk 
Här studeras hur utförlig informationen är om hanteringen, både den övergripande och för 
varje risk. Det undersöks också vilka metoder som upplyses om. 

 
• Upplysningens omfattning  

Här studeras i vilken omfattning det informeras om varje risk.  



 

 

 
 
 

 
 

 
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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