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Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera innehållet i bankers risk-

rapportering och huruvida en förändring har skett. 

 

Teoretisk referensram: Teorin innefattar en definition av riskbegreppet, samt vilka ty-

per av risk en bank kan ställas inför. Det redogörs även för vad den institutionella teorin 

och ägarkostnadsteorin innebär. Utifrån teorierna presenteras slutligen Abrahams och 

Shrives (2014) modell om kvalitetsbedömning. 

 

Metod: Uppsatsen utgår från en kombinerad kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys, 

där vi på ett systematiskt och replikerbart sätt tar oss an materialet som ska undersökas. 

Vi har modifierat frågorna i Abrahams och Shrives (2014) modell och utgick från dessa 

vid studerandet av de svenska storbankerna.  

 

Empiri: Det empiriska materialet är hämtat från riskavsnittet i årsredovisningar från de 

fyra svenska storbankerna; Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank. 

      

Slutsats: Studien visade att bankernas riskrapporter innehöll en stor mängd aktuell in-

formation både kring det egna företaget och kring omvärldsläget. Rapporterna förändra-

des mellan åren för att innehålla uppdaterad företagsspecifik information, och utifrån mo-

dellen om kvalitetsbedömning är innehållet i bankernas riskrapporter av god kvalitet.  
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Abstract 

      

Title: Banks’ risk reporting - A study of the content of the four major Swedish banks’ risk 

reports 
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Purpose: The purpose of this study is to describe and analyze the content in banks’ risk 

reporting and whether a change has occurred. 

     

Theoretical framework: The theoretical framework contains a definition of the risk con-

cept, and information about the different types of risk a bank may face. This is followed 

by an explanation of the institutional theory and the proprietary cost theory. Based on the 

theories, a model of quality estimation by Abraham and Shrives (2014), is finally pre-

sented. 

 

Methodology: The study is based on a combined quantitative and qualitative content 

analysis, where we in a systematic and replicable way study the examinable material. We 

modified the questions in Abraham’s and Shrives’ (2014) model and studied the major 

Swedish banks based on the questions. 

  

Empirical foundation: The empirical data is taken from the risk section of the annual 

reports from the four major banks in Sweden; Handelsbanken, Nordea, SEB and 

Swedbank. 

     

Conclusion: The study showed that the banks' risk reports contain a large amount of up-

to-date information about both the company itself and the domain they act in. The reports 

have changed over the years to provide updated company-specific information, and based 

on the model of quality estimation the content in banks' risk reports are of good quality. 
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1. Inledning  

 

Det inledande kapitlet innehåller en kort redogörelse för den globala finanskrisen och vilken roll 

banker spelar i samhället, samt en introduktion till förekomsten av risk och regleringar för banker. 

Vidare följer en diskussion kring informationsasymmetri i bankbranschen och bankers rapportering 

av risker som mynnar ut i en övergripande problemformulering och ett syfte. Avslutningsvis presen-

teras kommande disposition för denna uppsats.  

 

1.1 Bakgrund 

År 2008-2009 ägde den globala finanskrisen rum och bankernas roll i samhället ställdes 

på sin spets. Krisen hade sitt ursprung i den amerikanska bolånemarknaden där en bo-

stadsbubbla uppstod till följd av en längre tid med låga räntor. De låga räntorna ledde till 

en hög belåningsgrad i hushållen, vilket blev ett stort problem när bostadspriser plötsligt 

började falla. Många avancerade finansiella instrument som var kopplade till den ameri-

kanska bolånemarknaden tappade likviditet, och de ökade kreditförlusterna i bankerna 

blev ett faktum. På grund av den höga osäkerheten slutade bankerna att låna ut pengar 

till varandra, och det uppstod likviditetsbrist på marknaden. Krisen blev påtaglig när den 

stora amerikanska investmentbanken Lehman Brothers år 2008 tvingades till konkurs. 

Till en början fick främst aktieägarna ta smällen, men sedan drabbade detta även lånta-

garna. Regeringarna i krisdrabbade länder hade ett stort intresse i att rädda bankverk-

samheterna då konkurser kunde leda till än mer akuta problem i hela det finansiella sy-

stemet. (Öberg, 2009) 

 

I samband med finanskrisen år 2008 påpekade Finansinspektionen (FI) för första gången 

att HQ Bank AB hade brister i sin riskhantering. I augusti 2010 gick de ut med ett press-

meddelande om att HQ Bank AB:s banktillstånd återkallas. Enligt FI:s granskning hade de 

inte en riskavdelning som följde kraven på bemanning, kompetens och oberoende. Ban-

ken saknade en effektiv ledning och de risker banken tog var så stora att bankens över-

levnad äventyrades. Banken lämnade dessutom bristfällig och felaktig information till FI, 

om bland annat sin kapitalsituation. En korrekt värdering hade visat att banken varit un-

derkapitaliserad sedan december 2008, och enligt FI:s bedömning bröt banken därmed 

mot såväl redovisnings- som kapitaltäckningsregler. (Finansinspektionen, 2010) 

 

Den globala finanskrisen visade på̊ klara brister i de regler och den tillsyn som skulle upp-

rätthålla den finansiella stabiliteten i samhället. De regleringsstandarder som gällde fång-

ade inte upp bankernas risker i tillräcklig utsträckning, och som en konsekvens arbetades 

ett nytt omfattande regelverk fram som ställer krav på bankernas kapital och likviditet. 

Det nya regelverket, Basel III, innebar att bankerna tvingades hålla mer kapital, att kapi-

talet var av högre kvalitet samt helt nya krav på bankernas likviditet. Även nya krav an-

gående extra kapitalbuffertar tillkom, vilka ska fungera som stötdämpare vid dåliga tider 

och därmed minska risken för att problem i den finansiella sektorn sprider sig till resten 
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av ekonomin. Det övergripande syftet med det nya regelverket var att stärka bankernas 

förmåga att stå emot förluster och att minska sannolikheten för nya finansiella kriser. 

(Sveriges Riksbank, 2011) 

 

1.2 Problemdiskussion  

Uppgiften för finansiella institutioner och banker är att verka i det finansiella systemet 

som intermediärer, genom att underlätta överföring av kapital. Det finansiella systemet 

möjliggör kanalisering av resurser från sektorer med överskott till underskottssektorer. 

Allmänheten letar efter olika sätt att investera sina överskott, medan företag söker efter 

innovativa och kostnadseffektiva sätt att hitta finansiering (Lange, Saunders & Cornett, 

2012). Banker ansvarar även för andra viktiga samhällsfunktioner så som betalningsför-

medling, sparande, finansiering och riskhantering (Svenska bankföreningen, 2012). Risk 

uppstår genom den finansieringsroll som banker spelar i samhällsekonomin och utgörs 

av kredit-, marknads-, likviditets- och operativa exponeringar. Den ökade komplexiteten 

och omfattningen av den internationella bankverksamheten gör att dessa risker föränd-

ras och därmed även riskrapporteringens innehåll. Förändringen sker delvis även på 

grund av den tekniska utvecklingen och det ökade antalet tillsynskontroller. Betydelsen 

av att hantera en banks risker på alla nivåer inom organisationen fortsätter således att 

öka. (Lange, Saunders & Cornett, 2012) 

 

Aebi, Sabato och Schmid (2012) skriver om hur bankers hantering av risk och riskstyr-

ning, innan och under finanskrisen, bidrog till utfallet av hur krisen påverkade bankerna. 

De beskriver Elluls och Yerramillis (2011) studie där amerikanska banker rankades efter 

ett egenkonstruerat riskindex, där banker som arbetade aktivt med sina risker och risk-

styrning fick en högre indexsiffra. Studien visade att banker med högre riskindex visade 

mindre nedsida under finanskrisen. I alstret presenteras också att Beltratti och Stulz 

(2012) gjorde en undersökning av bankernas prestationer under finanskrisen, med vin-

keln av huruvida banken hade en aktieägarvänlig styrning eller inte. Deras slutsats blev 

att en bank som prioriterar aktieägarnas intresse presterade sämre under finanskrisen. 

De bankerna tog beslut som blev kostsamma i slutändan och efter finanskrisen påvisade 

de sämre resultat. (Aebi, Sabato & Schmid, 2012) 

 

Det faktum att bankernas verksamhet är avancerad och svår att förstå för gemene man, 

gör att det uppstår en informationsasymmetri mellan bankerna och deras intressenter. 

Det är mycket tidskrävande för en investerare att sätta sig in tillräckligt i bankernas verk-

samhet för att kunna fatta ett rationellt investeringsbeslut (Flannery, Kwan & Nima-

lendran, 2004). Beatty och Scott (2013) skriver att ett sätt för bankerna att överbrygga 

den nämnda informationsasymmetrin är att sprida information om sin verksamhet ge-

nom de finansiella rapporterna. Genom att direkt informera om riskerna som finns blir 

arbetet för potentiella investerare mycket mindre. Liu, Ryan och Wahlen (1997) menar 

även att själva rapporteringen av risker kan göra att investerare får en uppfattning av att 

bankerna är medvetna om vad de gör. Elshandidy, Fraser och Hussainey (2013) instäm-

mer i ovan resonemang om att presentationen av risk representerar en viktig mekanism 
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för att förbättra marknadens effektivitet och sänka investerares osäkerhet angående fö-

retag. Om ett företag väljer att presentera riskupplysningar stödjer det även företagets 

legitimitet och rykte, och därmed upprätthåller man förtroendet hos sina intressenter.  

 

Barakat och Hussainey (2013) har undersökt hur rapporteringen av risk ser ut bland bo-

lag i England och kom fram till att den skiljer sig åt i innehåll mellan olika företag. Stora 

företag, som karaktäriseras av en högre nivå av finansieringsrisk och riskjusterad avkast-

ning, kommer sannolikt att presentera betydligt fler frivilliga riskupplysningar än andra 

företag. Riskrapporteringen i börsnoterade företag i Sverige före och efter finanskrisen 

analyseras i en magisteruppsats från Uppsala Universitet skriven av Kramer och Snellman 

(2010). Resultatet av deras undersökning visar att merparten av företagen har förbättrat 

innehållet i sin rapportering av finansiella risker mellan år 2007 och 2009, dock är för-

ändringen liten. De menar vidare att förbättringen delvis kan förklaras av världsekono-

mins osäkerhet, och att företagen vill kommunicera medvetenhet om de risker de är ex-

ponerade för.  

 

Abraham och Shrives (2014) diskuterar att kvaliteten på innehållet i företags riskrappor-

ter inte är lika hög som intressenterna efterfrågar. De menar vidare att flera av de risker 

som finns i riskrapporteringen har en mer symbolisk betydelse och inte innehåller någon 

egentlig substans. Informationen är många gånger alltför generell och inte lika företags-

specifik som intressenterna önskar. 

1.3 Problemformulering 

Sammantaget av den litteratur som studerats finner vi en kunskapslucka kring hur inne-

hållet i bankers riskrapportering har sett ut de senaste åren. Utifrån ovanstående pro-

blemdiskussion är vår problemformulering således: 

Vad består innehållet i bankers riskrapportering av och har det förändrats över tid? 

1.4 Syfte  

Det övergripande syftet med vår uppsats är att beskriva och analysera innehållet i ban-

kers riskrapportering samt undersöka huruvida en förändring har skett. 

 

1.5 Uppsatsens disposition 

Nedan följer en disposition över uppsatsens kommande kapitel.  

 

Kapitel två - I detta teorikapitel ges initialt en förklaring av riskbegreppet, inklusive en 

definition av vad finansiell risk är, samt vilka typer av risk en bank kan ställas inför. Det 

redogörs vidare för vad den institutionella teorin och ägarkostnadsteorin innebär. Slutli-

gen presenteras Abrahams och Shrives (2014) modell om kvalitetsbedömning.  

 

Kapitel tre - I detta kapitel redogörs för vilka val som har gjorts för att besvara uppsatsens 

syfte. Den metod och vetenskapliga ansats som studien utgår ifrån presenteras, och vidare 
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beskrivs tillvägagångssättet samt vilka motiv som funnits till teori- och empirival. Slutli-

gen förs en diskussion kring valet av metod, samt eventuell kritik kring den och hur den 

hanterats.  

 

Kapitel fyra - I detta kapitel redogörs för empirin hämtad från de fyra studerade banker-

nas riskrapportering i följande årsredovisningar; 2007, 2009, 2011 och 2013. Varje av-

snitt inleds med en kort introduktion av den aktuella banken och deras verksamhet. Där-

efter följer en presentation av rapporterad riskinformation, förändringar i riskrapporte-

ringen samt rapportering kopplad till den globala finanskrisen.  

 

Kapitel fem - I detta kapitel kommer teorin som presenterades i uppsatsens andra kapitel 

att appliceras på det material som samlats in. Analysen utgår inledningsvis från frågorna 

i den tidigare presenterade modellen om kvalitetsbedömning. Därefter följer en samman-

fattning av analysen och slutligen en diskussion kring studiens resultat. 

 

Kapitel sex - I detta kapitel följer en slutsats samt ett resonemang kring modellens delfrå-

gor och utifrån dessa frågor menar vi att bringa klarhet i syftet med uppsatsen; att besk-

riva och analysera innehållet i bankers riskrapportering och huruvida en förändring har 

skett. Slutligen presenteras en avslutande diskussion kring uppsatsen och förslag till vi-

dare forskning.  
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2. Teoretisk referensram 

 

I detta kapitel ges initialt en förklaring av riskbegreppet, inklusive en definition av vad fi-

nansiell risk är, samt vilka typer av risk en bank kan ställas inför. Det redogörs vidare för 

vad den institutionella teorin och ägarkostnadsteorin innebär. Slutligen presenteras Abra-

hams och Shrives (2014) modell om kvalitetsbedömning.  

 

2.1 Definition av risk 

Vaughan (1997, s. 8) definierar risk enligt följande; “Risk is a condition in which there is a 

possibility of an adverse deviation from a desired outcome that is expected or hoped for” 

 

Collier (2009) beskriver hur vi i det dagliga livet ständigt exponeras för olika risker, en 

enkel handling som att exempelvis korsa gatan är förenad med en viss risk. Media utsätter 

oss för nya risker i form av uppkomna hot runt om i världen. Riskerna påverkar oss på 

olika sätt beroende på hur akuta och omfattande de är, men resultatet blir ofta att vi för-

söker undvika eller hantera dem. Detta gäller även risker som uppstår i organisationer.  

 

I en rapport från The International Federation of Accountants (1999, omnämnd i Collier 

2009) definieras risk som något som kan påverka organisationens prestation och dess 

strategiska, organisatoriska och finansiella framgångar. I rapporten fokuseras på hur en 

god hantering av risker kan ge ett mer hållbart aktieägarvärde. Collier (2009) beskriver 

att ett risktagande ofta är förenat med en möjlig uppsida, och en riskvillig person är villig 

att ta hög risk för att möjliggöra detta. Risk kan sällan helt undvikas men om en noggrann 

förståelse kring risken finns blir det enklare att hantera och minimera den. De finansiella 

rapporterna ska innehålla information som är till nytta för aktieägarna. Vidare beskrivs 

att det avslutande steget vid riskhantering går ut på att risken ska rapporteras och besk-

rivas. (Collier, 2009) 

 

Christoffersen (2003) kategoriserar och beskriver risker inom den finansiella branschen 

i fem delar; kreditrisk, likviditetsrisk, marknadsrisk, operationell risk eller operativ risk 

och affärsrisk. Vidare beskriver Lange, Saunders och Cornett (2012) att banker är expo-

nerade för tre olika finansiella risker som bör hanteras i riskarbetet. De nämnda finansi-

ella riskerna är kreditrisk, likviditetsrisk samt marknadsrisk. En ytterligare förklaring av 

begreppet finansiell risk ges av Dembo och Freeman (1998) som menar att det är ett mått 

på eventuella värdeförändringar i en portfölj, till följd av skillnader i omgivningen som 

inträffar mellan idag och någon framtida tidpunkt.  

 

Nedan presenteras en överblick av de finansiella och de icke-finansiella riskerna.  
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Figur 1. Finansiella och icke-finansiella risker 

 

2.1.1 Kategorisering av risk 

Som nämnts ovan kategoriserar Christoffersen (2003) risk i fem olika delar. Nedan följer 

en beskrivning av de olika kategorierna. 

 

Kreditrisk handlar om risken för att bankernas motparter inte ska kunna fullfölja sina 

betalningsåtaganden, inte betala i tid eller till rätt belopp. På grund av bankernas verk-

samhet med stora utlåningar är kreditrisken svår att helt undvika, bankerna får istället 

arbeta med att hantera och minimera den.  

 

Likviditetsrisk beskriver hotet kopplat till de förluster som kan uppstå på grund av att 

marknader har låg likviditet. En låg likviditet innebär att handeln är låg och att det är stora 

skillnader mellan köp- och säljkurser. Detta kan leda till att tillgångar behöver säljas till 

lågt värde med en stor förlust. 

 

Marknadsrisk är risken som uppstår till följd av fluktuationer i marknadspriser på viktiga 

tillgångar, skulder och finansiella instrument. Finansiella företag kan ofta välja vilken 

marknadsrisk de vill utsätta sig för, för att möjliggöra en högre vinst. 

 

Operationell risk eller operativ risk handlar om risken förknippad med bankens verksam-

het. Det kan exempelvis handla om risken för mänskliga misstag eller bedrägerier men 

också saker som tekniska problem och systemfel, eller yttre händelser.  

 

Risk

Finansiell risk

Kreditrisk Likviditetsrisk Marknadsrisk

Icke-finansiell 
risk

Affärsrisk
Operationell/

operativ risk



7 
 

Affärsrisk beskriver risken för att företagets affärer ska gå sämre till följd av exempelvis 

sänkt efterfrågan eller ökad konkurrens. 

 

2.1.2 Reglering kring riskrapportering 

Kopplat till de ovan nämnda riskerna finns en del regleringar om vilken information som 

måste rapporteras i ett företags årsredovisning. International Accounting Standard Board 

(IASB) är ett oberoende organ som sätter standarder inom redovisning. Standarderna be-

nämns International Financial Reporting Standards (IFRS) och International Accounting 

Standards (IAS), vilka det är krav på att alla större koncerner ska rapportera enligt. Enligt 

IFRS 7 ska företag lämna den form av upplysningar till användare av de finansiella rap-

porterna som påverkar bedömningen av de finansiella instrumentens betydelse för före-

tagets resultat samt finansiella ställning. Det finns också krav på att företaget ska rappor-

tera kring kreditrisk, likviditetsrisk och marknadsrisk. (FAR Akademi, 2012) Nedan följer 

en sammanfattning av vad varje del måste innehålla: 

 

Inom området kreditrisk ska det maximala kreditexponeringsbeloppet vid rapportperi-

odens slut anges samt vilka olika typer av säkerheter och kreditförsäkringar som finns 

och vilka finansiella effekter dessa ger. Avsnittet ska även innehålla en dokumentation av 

kvaliteten på de krediter som inte förfallit till betalning eller är nedskrivningsbara.  

 

Avsnittet om likviditetsrisk ska innehålla en löptidsanalys för både de finansiella skulder 

som är derivat och de som inte är derivat. Företaget ska även beskriva hur den innebo-

ende likviditetsrisken i de finansiella skulderna hanteras.  

 

Gällande marknadsrisken behöver företaget upprätta en känslighetsanalys kring alla de 

marknadsrisker de är exponerade för. Känslighetsanalysen kan göras i form av en Value 

at Risk-analys där alla marknadsrisker inkluderas i samma mått.  

 

Ytterligare regleringar kopplat till banker och risk presenteras av Baselkommittén som 

arbetar med att förbättra och harmonisera regleringen av banker, så att bankerna bättre 

kan kontrollera och minska sina risker (Niemeyer, 2016). De tidigare regelverken, Basel I 

och II, visade sig vara otillräckliga när den globala finanskrisen inträffade, och som en di-

rekt följd av krisen arbetades Basel III fram. Det nya regelverket, Basel III, ställer högre 

krav på bankernas kapital, och kapitalet ska nu täcka fler risker. Reglerna för vad som får 

räknas in i kapitalet skärps också; hybrider, latenta skatteskulder och goodwill får inte 

inkluderas i lika hög grad längre. Regelverket inkluderar också begränsningar kring hur 

stor del av kapitalet som får utgöras av investeringar i finansiella institut och reglerna för 

beräkning av riskvägda tillgångar skärps. Basel III innehåller även två nya likviditetsreg-

ler. Den första är en så kallad Liquidity Coverage Ratio (LCR) som kräver att en banks 

likviditetsbuffert ska vara minst lika stort som nettoutflödet av pengar under 30 dagar, i 

ett stressat scenario. Den andra likviditetsregleringen är en så kallad Net Stable Funding 

Ratio (NSFR) som kräver att bankens stabila finansiering skall vara större än bankens be-

hov av stabil finansiering. I regelverket finns angivet hur stor andel av olika skuldtyper 
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som anses vara stabil finansiering, och hur stor andel av de olika tillgångarna som anses 

behöva stabil finansiering. (Sveriges Riksbank, 2011)  

 

I Baselregelverken finns även tre pelare, där de första två innehåller information om ban-

kernas nya kapitalkrav, kapital som ska hållas för att hantera olika typer av risker. I den 

tredje pelaren anges detaljerade krav på̊ vilka risker och exponeringar som banken måste 

offentliggöra. Syftet med den tredje pelaren är att minska asymmetrin i informationen så 

att marknadsaktörer bättre kan uppskatta bankernas risker. Kraven bottnar i att det är 

svårt för en utomstående att uppskatta en banks risk. (Niemeyer, 2016).  

 

2.2 Att studera riskrapportering 

Abraham och Shrives (2014) menade att det inte fanns någon bra metod för att studera 

kvaliteten i företags riskrapportering och tog därför fram en egen modell för hur detta 

kan göras. Modellen tar utgångspunkt i institutionell teori och ägarkostnadsteorin, varför 

det inledningsvis följer en kort presentation av dessa teorier.  

 

2.2.1 Institutionell teori 

Di Maggio och Powell (1983) belyste den institutionella teorin om varför organisationer 

inom samma bransch och organisationsfält tenderar att bli homogena. De använde sig av 

begreppet isomorfism som är en del av institutionell teori, och menar att organisationer 

inte längre styrs av konkurrens och effektivitet, utan förändras för att bli mer lika. Det 

finns enligt Eriksson-Zetterqvist (2009) tre sätt som isomorfism kan uppstå på; tvingande, 

imiterande och normativ. De tvingande krafterna utgörs av informella och formella poli-

tiska påtryckningar. De starkare krafterna i samhället påverkar de mindre starka att bete 

sig på ett visst sätt genom främst lagar, regler och riktlinjer. Den imiterande isomorfismen 

uppkommer främst i miljöer där osäkerhet råder. Organisationer väljer att göra likadant 

som framgångsrika aktörer i branschen då det ses som ett tryggt och säkert alternativ. 

Normativ isomorfism är nära kopplad till professionalism och utbildning. Företag inom 

samma bransch tenderar att bli homogena eftersom de har professionella medarbetare 

med samma utbildningsbakgrund. Dessutom finns det idag många nätverksforum där li-

kasinnade medarbetare från olika organisationer möts och delar tankar och idéer vilket 

också bidrar till likformade organisationer.  

 

Meyer och Rowan (1977, i Eriksson-Zetterqvist, 2009) myntade den moderna versionen 

av institutionell teori och menar att organisationer anpassar sig efter de förväntningar 

och krav som utomstående har på dem. Många av de verktyg som används i verksamheten 

behöver inte vara de mest effektiva utan kan vara de som är mest legitima. Vidare argu-

menteras för att organisationer som är lika varandra tenderar att bli framgångsrika just 

på grund av att de är lika.  

 

2.2.2 Ägarkostnadsteori  

Proprietary cost theory är det engelska uttrycket för vad som i denna uppsats benämns 

ägarkostnadsteori. Teorin handlar främst om avvägningen kring hur mycket och vilken 
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typ av information som ett företag ska lämna ut i de finansiella rapporterna. Att lämna för 

lite information kring risker kan leda till skepticism hos investerare som uppfattar före-

taget som svagt och oprofessionellt. Att lämna för mycket detaljerad information kan vara 

kostsamt för företagen, det är tidskrävande och det finns en risk att marknaden tar del av 

för mycket känsligt information. Detta är en parameter företagen måste beakta i sitt be-

slut om hur de presenterar sina risker. (Abraham & Shrives, 2014) 

 

Verecchia (1983) beskriver att den kostnad som bör beaktas är de minskade framtida 

kassaflödena. Att sprida mycket information om företagets risker och dess riskhantering 

kan avskräcka investerare och leda till att det egna kapitalet blir dyrt. Däremot så kan 

riskinformationen också avskräcka eventuella nya konkurrenter vilket kan leda till posi-

tiva framtida kassaflöden. Ledningen behöver göra en avvägning kring hur mycket in-

formation som ska spridas.  

       

2.2.3 Modell för kvalitetsbedömning 

Med inspiration från den institutionella teorin och ägarkostnadsteorin kom Abraham och 

Shrives (2014) fram till en egen modell där innehåll och kvalitet i företags riskrapporter 

bedöms. Vid studerandet av tidigare forskning såg de en trend i att företag presenterar 

många generella risker och har större fokus på kvantitet snarare än kvalitet. När inform-

ationen blir alltför generell och omfattande kommer den tillslut att bli ignorerad av lä-

sarna då de inte ser något värde i riskrapporterna. Enligt ägarkostnadsteorin föredrar fö-

retag att presentera mer generella risker som inte kräver omarbetning varje år, eftersom 

detta blir mindre kostsamt. Vidare skriver Abraham och Shrives (2014) att Solomon, Nor-

ton och Joseph (2000) föreslår att företagen ska se över sina riskrapporter årligen och 

uppdatera dem med relevanta riskfaktorer för att öka den företagsspecifika informat-

ionen. Modellen för att kvalitetsbedöma ett företags riskrapportering är uppbyggd i tre 

olika delfrågor vilka presenteras nedan.   

 

Är riskinformationen som presenteras företagsspecifik, och finns där förändringar i rappor-

terade riskfaktorer över tid? 

Accounting Standards Board (2009, omnämnt i Abraham & Shrives, 2014) menar att fö-

retag som vill förbättra och öka kvaliteten på sina riskrapporter bör undvika att beskriva 

alltför många generella riskfaktorer. En generell riskfaktor förklaras enligt dem som en 

riskfaktor som enkelt kan skrivas in i riskrapporteringen tillhörande vilket företag eller 

vilket år som helst. Abraham och Shrives (2014) använder ett koncept presenterat av Day 

och Woodward (2004) som kategoriserar information i två områden, innehållande an-

tingen symbolik eller substans. Kopplat till riskrapportering delas riskinformationen upp 

i två kategorier; information som är av generell karaktär och som gäller för alla företag 

eller alla företag inom en bransch (symbolik), eller information som är företagsspecifik 

(substans).  

 

Att undersöka huruvida det finns förändringar över tid visar om företagen arbetar utefter 

en standardiserad mall eller väljer att göra nya bedömningar mellan åren. Eftersom risker 
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är något som förändras, krävs det att företagen ständigt gör nya bedömningar för att upp-

rätthålla kvaliteten. I denna fråga studeras bland annat ifall företagen presenterar inform-

ation som är generell eller företagsspecifik, och ifall det är samma information som pre-

senteras från år till år under den studerade perioden. 

 

Har betydande händelser identifierats i tidigare riskrapportering? 

Att studera huruvida företag valt att redovisa potentiella risker gällande viktiga händelser 

innan de skett, visar enligt Abraham och Shrives (2014) om företagets riskmedvetenhet 

varit uppdaterad. Det pekar även på att viljan att redovisa riskerna som de förutspått 

finns. Genom att göra det förmedlar de en medvetenhet kring sina egna risker och hur 

dessa kan påverka dem ifall den förutspådda händelsen inträffar. Det ger även en indikat-

ion på hög trovärdighet, hög vilja att tillfredsställa sina intressenter och hög kvalitet i risk-

bedömningen.  

 

Har betydande observerade händelser blivit diskuterade i efterföljande riskrapportering? 

Vidare undersöks i modellen huruvida företag valt att rapportera kring betydande hän-

delser efter dem inträffat, hur de påverkat företaget samt deras sätt att arbeta med risker. 

Väljer företagen att, i efterföljande riskrapporter, arbeta med de identifierade och obser-

verade riskerna indikerar det på att företagen anser att händelsen varit av betydelse för 

dem. Har riskrapporteringen förändrats efter inträffad händelse är även det en indikation 

på ett aktivt riskhanteringsarbete. Detta i sin tur tyder, enligt Abraham och Shrives 

(2014), på att företagen vill leverera rapporter av god kvalitet och det visar prov på hög 

transparens gentemot sina intressenter.  
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3. Metod och tillvägagångssätt 

 

I detta kapitel redogörs för vilka val som har gjorts för att besvara uppsatsens syfte. Den 

metod och vetenskapliga ansats studien utgår ifrån presenteras, och vidare beskrivs tillvä-

gagångssättet samt vilka motiv som funnits till teori- och empirival. Slutligen förs en dis-

kussion kring valet av metod, samt eventuell kritik kring den och hur den hanterats.  

 

3.1 Vetenskaplig ansats 

Denna uppsats bygger på en kombinerad kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys. Tan-

ken med en innehållsanalys är att på ett systematiskt och replikerbart sätt ta sig an doku-

menten som ska undersökas. Vid genomförandet av en innehållsanalys skapar sig forska-

ren först en övergripande helhetsbild av materialet och därefter identifieras olika teman 

som kan vara intressanta att undersöka närmare. Utifrån dessa områden skapas katego-

rier och parametrar som forskarna väljer att studera närmare. När kategorierna är be-

stämda ska texten och siffrorna i det undersökta materialet kodas och kvantifieras för att 

sedan enklare kunna användas vid en jämförande analys. Fördelen med innehållsanalysen 

som metod är att forskarna intar en opartisk roll och resultatet av studien blir därför ob-

jektivt. (Bryman & Bell, 2013) 

 

Att använda innehållsanalysen som metod är lämplig vid undersökning av dokument ef-

tersom det möjliggör en relativt objektiv studie även om datan som undersöks både är 

kvalitativ och kvantitativ. Bryman och Bell (2013) menar att en innehållsanalys lämpar 

sig bra på en longitudinell studie där förändringar över tid ska analyseras. De föreslår 

även att en kodningsmanual utformas innan studien påbörjas för att personliga tolk-

ningar ska undvikas. Denna manual skapas för att kunna användas som ett lexikon vid 

kodningen av materialet, detta bidrar till en mer objektiv och korrekt bedömning av 

materialet. 

 

Denna studie kan kategoriseras som longitudinell eftersom det undersöks hur förändring 

skett över tid. Vidare kan uppsatsens ansats beskrivas som deskriptiv eftersom den äm-

nar att förmedla en beskrivande bild av förändringar som skett inom området riskrappor-

tering (Bryman & Bell, 2013). Elliot (2015, med inspiration från Busco, Quattrone och Ric-

cabonis 2007) har visualiserat sin analytiska metod för att studera förändring, se figur 2 

nedan. Denna figur lämpar sig bra för att beskriva avgränsningen av vår studie. Fokus i 

denna uppsats har varit att beskriva och dokumentera områdena när, var och vad. För att 

tydliggöra ytterligare har studien således inte djupare analyserat varför eller hur föränd-

ringen ägde rum, detta område nämns istället som förslag till fortsatt forskning. 
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Figur 2. Elliots (2015) analytiska modell för att mäta förändring 

 

3.2 Tillvägagångssätt 

Vid besvarandet av vårt syfte, vilket är att beskriva och analysera innehållet i bankers 

riskrapportering och huruvida en förändring har skett, har vi valt att studera riskrappor-

teringen i de fyra svenska storbankernas årsredovisningar. På grund av studiens omfatt-

ning begränsade vi oss till att endast studera avsnittet om risk. Vi har inte heller lagt något 

större fokus vid att jämföra de fyra bankerna sinsemellan i en komparativ studie, utan 

inriktningen har varit bankbranschen som helhet. Det finns även olika syn på vilka intres-

senter en årsredovisning riktar sig till, vilket inte är något som diskuterats närmre. An-

ledningen är att denna undersökning inte genomfördes ur någon speciell intressents per-

spektiv utan ämnade att studera riskrapporteringen som ett allmänt fenomen. 

 

Vid insamlingen av data, i detta fall årsredovisningarna, användes företagens hemsidor 

där dokumenten fanns lättillgängliga att ladda ned. Alla årsredovisningar fanns tillgäng-

liga i PDF-format vilket underlättade studien då vi exempelvis enkelt kunde göra sök-

ningar efter ord i dokumenten. Efter att ha mejlat Nordea Bank AB:s supportavdelning 

fick vi dessvärre vår tes bekräftad, vilken var att deras årsredovisningar från år 2007 och 

2009 fanns endast tillgängliga på engelska. Språket har dock inte påverkat vår bedömning 

av årsredovisningarna eftersom det varit oproblematiskt att översätta och jämföra ord 

och uttryck med årsredovisningarna som fanns tillgängliga på svenska. 

 

 

Mäta 
förändring

Varför uppstod 
förändringen?

Hur uppstod 
förändringen?

Vad 
förändrades?

När och var 
skedde 

förändringen?
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För att besvara frågeställningen började vi med att granska årsredovisningarna ytligt för 

att bilda oss en övergripande uppfattning av innehållet. Därefter diskuterades vilka de-

lar som kunde vara relevanta att studera närmare utifrån vald teori som enligt beskriv-

ning i teoriavsnittet grundar sig i tre olika frågor. Bearbetningen följde strukturen av en 

innehållsanalys och för att förbli så objektiva som möjligt i vår bedömning konstruera-

des en kodningsmanual. Vår kodningsmanual innehöll beskrivningar av vad vi skulle 

leta efter i årsredovisningarna, exempelvis vilka olika typer av risker som nämndes och 

hur dessa definierades. Vidare samlade vi även in kvantitativ data som exempelvis antal 

ord på hela avsnittet och antal ord om de olika riskerna, samt antalet risker som nämns. 

Kodningsmanualen användes för att säkerställa att alla tre uppsatsskrivare gjorde 

samma bedömningar i de olika frågorna, helt enkelt för att förbli så objektiva som möj-

ligt. 

 

Som grund för studien av riskrapportering i banker använde vi oss av Abrahams och Shri-

ves (2014) modell för kvalitetsbedömning. Modellen är ursprungligen uppdelad i tre frå-

gor, men vi har valt att modifiera den något eftersom vi anser att det blir tydligare och 

lämpar sig bättre för vår studie. Ändringen som gjorts är att första frågan har delats upp i 

två delar, där en mindre omformulering av båda delfrågor gjorts. Totalt kommer fyra frå-

gor att studeras istället för tre. Nedan följer en beskrivning av hur de fyra frågorna tolkats 

och används i vår studie. 

 

Är riskinformationen som presenteras företagsspecifik eller generell?  

Den första frågan som ställdes var huruvida riskinformationen som presenteras är gene-

rell eller företagsspecifik. Det undersöktes genom en kvalitativ bedömning av informat-

ionen som presenteras i avsnittet om risk. Vi har utgått från Abrahams och Shrives (2014) 

modell vid avgörandet om informationen är företagsspecifik eller inte. De använder ett 

koncept presenterat av Day och Woodward (2004) som kategoriserar information i två 

olika områden, innehållande antingen symbolik (generellt) eller substans (företagsspeci-

fikt). Kopplat till riskrapportering delar Abraham och Shrives (2014) därför upp riskin-

formationen i två liknande kategorier:  

1. Faktorer som är av generell karaktär och som gäller för alla företag eller alla före-

tag inom en bransch (symbolik) 

2. Faktorer som är företagsspecifika (substans) 

 

För att på ett tydligare och mer objektivt sätt kunna kategorisera informationen bankerna 

skriver i sina riskrapporter gjordes en mall. Den baseras på Abrahams och Shrives (2014) 

studie och gjordes om av uppsatsförfattarna med exempel från Svenska Handelsbanken 

AB:s årsredovisning från år 2007.  
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Informationstyp Information Källa 

Generell Operativ risk är risken för förluster till följd av 

icke ändamålsenliga eller misslyckade interna 

processer, mänskliga fel, felaktiga system eller 

externa händelser. 

Handelsbanken (2007) s. 53 

Företagsspecifik Bankens decentraliserade organisation inne-

bär att det kontor som är ansvarigt för en kund 

bär det fulla kreditansvaret. Eftersom struk-

turen är decentraliserad bidrar det till snabb-

bare beslut och agerande än ifall organisat-

ionen hade haft en centraliserad hantering av 

problemkrediter.  

Handelsbanken (2007) s. 45 

 

Finns det förändringar i riskrapportens innehåll över tid? 

Abrahams och Shrives (2014) andra fråga är huruvida det finns förändringar i rapporte-

rade riskfaktorerna över tid. Eftersom det vid den övergripande granskningen var svårt 

att urskilja specifika riskfaktorer har denna fråga modifierats till att undersöka om inne-

hållet förändrats. Vid den första anblicken togs fasta på förändringar som identifierats och 

valde att studera just de områdena närmare. Områden där en tydlig förändring kunde ses 

i bankerna var i längd på riskrapporterna. När längden förändrats drastiskt tänkte vi att 

det var troligt att även innehållet hade förändrats. Därför fokuserade vi på förändring i 

riskinnehållet och dokumenterade detta. Ytterligare en fråga som ansågs intressant var 

att undersöka förändring i fokus på riskrapporten. Detta undersöktes genom att både 

mäta andelen olika risker hade av riskrapporten samt notera om banken själv valde att 

benämna någon risk som dominerande.  

 

Har betydande händelser identifierats i tidigare riskrapportering? 

Den tredje frågan berör huruvida betydande händelser har identifierats i tidigare riskrap-

portering. Som betydande händelse valde vi ut den globala finanskrisen, som kulminerade 

år 2008. Vi gjorde sedan en kvalitativ bedömning av hur krisen benämndes i riskrappor-

terna från årsredovisningarna år 2007. Eftersom krisen inte fått namnet finanskrisen in-

nan den inträffade kunde vi inte att leta efter det ordet. I kodningsmanualen skrev vi istäl-

let upp faktorer och benämningar som kunde kopplas till finanskrisen och som därför 

skulle dokumenteras. Exempel på benämningar var ekonomiska oroligheter, subprime-

marknad och bolånemarknad i USA. 

 

Har betydande observerade händelser blivit diskuterade i efterföljande riskrapportering? 

Den fjärde och sista frågan som studerats är om betydande observerade händelser har 

blivit diskuterade i efterföljande riskrapportering. Det har undersökts genom att återigen 

använda den globala finanskrisen som betydande händelse. En kvalitativ bedömning har 

därefter gjorts av årsredovisningarna år 2009, 2011 och 2013, och en liknande kodnings-

manual som beskrevs ovan utformades. Svårigheterna i denna fråga var att avgöra 

huruvida ekonomiska oroligheter och problematik som nämns är kopplat till just krisen. 

Finanskrisens efterdyningar varade länge och pågår inom vissa områden fortfarande. Vi 
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valde att hellre dokumentera för mycket än för lite, för att inte missa något i bedömningen. 

Svårigheten med en finansiell kris är att ekonomin rör sig i cykler och det är svårt att säga 

exakt när den globala finanskrisen började och tog slut. 

 

Alla de fyra storbankerna studerades utifrån kodningsmanualen och vi kan i efterhand 

vara eniga om att alla författare gjort liknande bedömningar. När materialet hade bearbe-

tats och ovan frågor dokumenterats, sammanställdes de centrala delarna i avsnittet för 

empirin. Ett visst urval av data gjordes återigen och endast områden och parametrar som 

ansågs relevanta och värdefulla att belysa togs upp. Informationen i analysen presentera-

des sedan enligt de fyra modifierade frågorna.   

 
Figur 3. De fyra studerade frågorna.  

 

3.3 Motiv till empirival 

Vid val av empiri utgick vi från våra personliga intresseområden. Från våra tidigare stu-

dier i redovisning blev årsredovisningar något som vi i ett tidigt skede kände oss motive-

rade att studera djupare. Vi började diskussionerna väldigt brett och resonerade kring det 

faktum att årsredovisningar förändrats och blivit långa och innehållsrika den senaste ti-

den. På grund av kandidatuppsatsens omfattning blev det dock omöjligt för oss att studera 

alla förändringar som skett i årsredovisningarna och vi tvingades att specificera oss. 

 

Vi diskuterade vilka trender som finns inom redovisning och i samhället i stort och kom 

fram till att risk är ett ämne som både är aktuellt och intressant. Riskdiskussionen fick oss 

att fokusera på den del av årsredovisningen som innehåller information om risk. Det ledde 

även oss vidare in på bankbranschen eftersom det är en bransch där risk är av betydande 

vikt och något som hanteras aktivt. Lindvall (2016) beskriver problematiken med ban-

kernas stora balansräkningar och vilken risk detta innebär för samhället. År 2015 uppgick 
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de fyra svenska storbankernas balansomslutning till 13 208 miljarder, samma år låg Sve-

riges totala BNP på 4 155 miljarder. Det betyder att dessa fyra koncerner utgör drygt 317 

procent av Sveriges totala BNP. Detta resonemang tydliggör vikten av att just de fyra ban-

kerna hanterar och dokumenterar sina risker väl, eftersom ett fallissemang hade påverkat 

hela det finansiella systemet. Vidare fick detta oss att resonera kring den globala finans-

krisens påverkan på både riskhantering och bankbranschen.  

 

Med anledning av ovanstående resonemang valde vi att studera riskrapporteringen hos 

de fyra största bankerna i Sverige; Svenska Handelsbanken AB, Nordea Bank AB, Skandi-

naviska Enskilda Banken AB och Swedbank AB. Elliot (2015) hänvisar till Den Svenska 

Bankföreningens årliga rapporter som säger att de fyra storbankerna står för 85 procent 

av de svenska banktillgångarna. Att undersöka de fyra storbankerna lämpar sig också bra 

för vår undersökning eftersom det är mer hanterbart att undersöka förändring i företag 

som följer samma regelverk, i detta fall IFRS och Basel. Alla fyra bankerna är också 

börsnoterade vilket gör att det blir naturligt för bankerna att ge ut en årsredovisning som 

tilltalar aktieägarna och som därför eventuellt innehåller mer än vad minimikraven i re-

gelverken kräver. Efter våra förberedande sökningar så fann vi inte heller några tidigare 

studier kring förändringen i riskrapportering av de svenska bankernas riskrapportering 

i årsredovisningarna före och efter den globala finanskrisen, därför blev detta ett spår vi 

valde att ta. Att analysera riskrapportering i företag där hanteringen risk är centralt, ger 

studien en intressant infallsvinkel. 

  

För att kunna se förändringar under en relevant tidsperiod har vi undersökt bankernas 

årsredovisningar från vartannat år under en tidsperiod på sju år, med start år 2007 till år 

2013. Vi började med år 2007 för att se vad rapporteringen innan den globala finanskri-

sen innehöll, därefter gjordes en undersökning av årsredovisningen år 2009 vilket är un-

der den pågående krisen. Därefter följer studier av år 2011 och 2013 för att få en bild av 

en eventuell förändring under en längre tidshorisont, samt vad rapporteringen kopplad 

till krisen innehållit efteråt. På grund av begränsad tid och omfattning av arbetet har vi 

inte haft möjlighet att undersöka en längre tidsperiod än så.  

 

3.4 Motiv till teorival 

Vid val av teori utgick vi från det empiriska urvalet. Vi började leta efter artiklar och teo-

rier som kunde kopplas till vår frågeställning och vårt empiriska urval. Sökord som an-

vändes var bland annat; risk, risk i bankbranschen, finanskrisen, riskrapportering och för-

ändring av riskrapportering. Under våra sökningar stötte vi på Abrahams och Shrives 

(2014) artikel om hur riskrapportering kan undersökas utifrån tre olika frågor.  

 

Modellen väckte intresse hos oss och vi valde att använda denna som utgångspunkt till 

vår undersökning. I bankbranschen var, som nämnts tidigare, den globala finanskrisen en 

relevant och betydande händelse. Modellen blir därför högst applicerbar eftersom den 

bland annat bygger på två frågor där rapporteringen före och efter en betydande händelse 

ska undersökas. Den institutionella teorin och ägarkostnadsteorin har främst tagits upp i 
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teoriavsnittet eftersom Abrahams och Shrives (2014) modell bygger på dessa teorier. Ef-

tersom studien inte ämnar att undersöka varför förändringen har skett kommer ingen 

djupare analys göras utifrån dessa teorier i analysavsnittet. Vid valet av övrig teori har 

fokus legat på legitima teorier som förklarar vad risk är för något och hur bankers risk-

rapportering kan se ut.  

 

3.5 Metoddiskussion 

Bryman och Bell (2013) påtalar ett antal olika nackdelar med innehållsanalysen som 

forskningsmetod. Bland annat nämns att det kan bli problematiskt att fastställa en kod-

ningsmanual som är fri från kodarnas egna tolkningar samt att innehållsanalysen inte ger 

några svar på varför det studerade materialet ser ut som det gör. Den första punkten är 

något som kan påverka reliabiliteten i vår uppsats. Reliabiliteten i en studie handlar om 

huruvida informationen mäts på ett tillförlitligt sätt eller inte. Det är svårt att helt utesluta 

att olika bedömningar och kodning har gjorts vid insamlingen av empirin. Kodningsma-

nualen upprättades för att minimera denna risk och vidare har diskussioner förts under 

arbetes gång för att bibehålla samma synsätt inom gruppen av författare. Det är även två 

av oss som har läst igenom varje riskrapport, vilket bör minska risken för subjektiva be-

dömningar. Kritiken gällande att innehållsanalysen inte svarar på frågan varför är inte 

relevant i vår studie eftersom vi har en deskriptiv ansats och fokuserar endast på att be-

skriva innehållet i riskrapporterna.  

 

Begreppet replikerbarhet är en benämning av hur enkelt det är för andra forskare och 

studenter att genomföra samma studie (Bryman & Bell, 2013). Replikerbarheten i vår stu-

die får anses vara hög då bankernas årsredovisningar är ett offentligt dokument som dess-

utom finns lättillgängligt på bankernas hemsidor. Vidare finns i metodavsnittet en genom-

gång av tillvägagångssättet vilket också underlättar en reproduktion av samma studie.  
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4. Empiri 

 

I detta kapitel redogörs för de fyra studerade bankernas riskrapportering i följande årsredovis-

ningar; 2007, 2009, 2011 och 2013. Varje avsnitt inleds med en kort introduktion av den aktuella 

banken och deras verksamhet. Därefter följer en presentation av rapporterad riskinformation, för-

ändringar i riskrapporteringen samt rapportering kopplad till den globala finanskrisen. Fokus i ka-

pitlet är genomgående Christoffersens (2003) fem riskkategorier. 

 

4.1 Handelsbanken 

Följande information bygger på material hämtat från årsredovisningarna 2007, 2009, 

2011 och 2013 (Svenska Handelsbanken AB, 2016a; 2016b; 2016c; 2016d). Svenska Han-

delsbanken AB, i fortsättningen benämnt Handelsbanken, grundades år 1871 och har se-

dan dess bedrivit verksamhet för både privat- och företagskunder. Utöver kontor i Sverige 

ser de Danmark, Norge, Finland, Nederländerna och Storbritannien som sina hemma-

marknader, men är verksamma i hela 24 länder. Banken säger sig har en mycket låg risk-

tolerans och har sedan 2007 arbetat aktivt med att minska riskerna i verksamheten.  

 

4.1.1 Rapporterad riskinformation 

I Handelsbankens risk- och kapitalhanteringsavsnitt presenteras hur fyra olika nivåer or-

ganisationen arbetar med att hantera risk. Under samtliga studerade års riskavsnitt tas 

följande risker upp: kreditrisk, likviditetsrisk, marknadsrisk, operativ risk och risker i för-

säkringsrörelsen, samt en modell för ekonomiskt kapital. Under 2011 fanns även ett av-

snitt om risker i ersättningssystemet, vilket fanns kvar under 2013. Affärsrisk nämns end-

ast med ett fåtal meningar under alla studerade år. Riskerna presenteras både kvalitativt 

och kvantitativt med information och siffror från verksamheten. Kommande fokus ligger 

i tidigare definierade risker: kreditrisk, likviditetsrisk, marknadsrisk, operativ risk samt 

affärsrisk.  

 

Handelsbanken definierar kreditrisk som risken att drabbas av en ekonomisk förlust som 

följd av att bankens motparter inte fullföljer sina kontraktsenliga förpliktelser. Bankens 

decentraliserade organisation innebär att det kontor som är ansvarigt för en kund bär det 

fulla kreditansvaret. Eftersom strukturen är decentraliserad bidrar det till snabbare be-

slut och agerande än ifall organisationen hade haft en centraliserad hantering av problem-

krediter. Handelsbanken beskriver att de har ett internt riskklassificeringssystem för att 

mäta kreditrisken på ett tillförlitligt och konsekvent sätt. Systemet utvärderas årligen in-

ternt för att bibehålla den goda kvalitet som anses finnas. För att kunna beräkna storleken 

på kreditrisken används sannolikhetsberäkningar för att en kund ska fallera, storleken på 

exponeringen ifall fallissemang inträffar, samt hur stor del av lånen som banken förlorar 

vid fallissemang. Beräkningarna baseras på intern rating av kunder som banken använt i 

flera decennier. För att hålla nere kreditriskerna väljer banken att avslå alla krediter som 

bedöms ha en högre risk än normalt, oavsett hur mycket betalt banken får för krediterna.  
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Likviditetsrisk definieras som risken att banken inte har möjlighet att fullfölja sina betal-

ningsförpliktelser, utan att drabbas av oacceptabla kostnader eller förluster. Genom att 

matcha kassaflöden för ut- och inlåning över tid samt genom att inneha stora likviditets-

reserver minskas likviditetsrisken. Under perioder av oro på marknaderna ökar finansie-

ringskostnaderna för alla aktörer. 2013 skrev Handelsbanken att de hade den lägsta 

finansieringskostnaden bland sina jämförbara konkurrenter. Bankens likviditetsreserver 

består av tillgodohavanden i centralbanker, värdepappersinnehav samt outnyttjat emiss-

ionsutrymme av säkerställda obligationer. I kombination med likviditetsreserven finns 

även andra likviditetsskapande åtgärder som gör att banken, trots stressade finansiella 

förhållanden, kan fortsätta sin kärnverksamhet. Banken utför stresstester där olika stres-

sade likviditetsscenarion testas vilket sedan deras interna styrning av likviditetssituat-

ionen baseras på.  

 

Handelsbanken beskriver att marknadsrisk uppstår i pris- och volatilitetsförändringar 

som finns på de finansiella marknaderna. Marknadsriskerna delas in i följande; ränterisk, 

aktiekursrisk, valutakursrisk och råvaruprisrisk. Banken strävar efter en låg resultatvola-

tilitet, vilket ska bidra till deras låga tolerans för förluster kopplade till marknadsrisker. 

Marknadsrisken hanteras huvudsakligen i Handelsbanken Capital Markets, Centrala Fi-

nansavdelningen och i Handelsbanken Liv. Riskerna mäts på många sätt där olika käns-

lighetsmått används för att visa värdeförändringar som resultat av fördefinierade prisför-

ändringar och volatiliteter. Value at Risk (VaR) mäts för att beräkna de förluster som kan 

uppstå i riskpositioner på grund av en rörlighet i underliggande marknader över en spe-

cifik tidsperiod och en given konfidensnivå. Handelsbanken använder 99 procent konfi-

densnivå och tidsperioden en dag, detta innebär att den verkliga förlusten statistiskt kom-

mer överstiga VaR en dag av hundra. Modellen testas regelbundet med så kallad backtest-

ning för att aktualisera samt säkerställa modellantagandena.  

 

Operativ risk innebär enligt Handelsbanken risken för förluster som uppstår till följd av 

icke ändamålsenliga eller misslyckade processer internt, mänskliga fel, felaktiga system 

eller externa händelser. Operativ risk inkluderar även legal risk. Då operativ risk före-

kommer inom hela verksamheten ligger ansvaret för identifiering, styrning och kontroll 

på chefer på alla nivåer i organisationen. Handelsbanken beskriver att deras decentrali-

serade arbetssätt ökar kostnadsmedvetenheten och även vaksamheten mot eventuella 

förluster och risker inom verksamheten. För att identifiera och hantera riskerna används 

ett rapporteringssystem för operativa händelser samt förluster efter dessa. Dessa rappor-

ter granskas och analyseras för att en liknande händelse inte ska inträffa igen. Utöver 

detta gör även alla avdelningar, regionbanker och bankens dotterbolag individuella själv-

utvärderingar av de operativa riskerna, allt för att banken ska ha så få risker som möjligt 

och för att nå sin låga risktolerans. 

 



20 
 

Affärsrisk definieras av Handelsbanken som den risk kopplad till oväntade resultatföränd-

ringar som kan uppstå in om varje affärsområde. Som exempel ges en oväntad förändring 

i efterfrågan som leder till minskade volymer och lägre marginaler.  

 

4.1.2 Riskrapportens förändring 

Under de studerade åren 2007, 2009, 2011 samt 2013 har en del förändringar i årsredo-

visningarnas riskavsnitt identifierats. Framförallt har längden på riskavsnittet ökat mar-

kant. Under de år som studerats har längden successivt gått från 12 sidor år 2007 till 24 

sidor år 2013. Generellt har det kommit in fler tabeller och diagram med företagsspecifika 

siffror i hela riskavsnittet, vilket förklarar en del av ökningen i längd. Varje års riskavsnitt 

börjar med allmän information angående hur banken förhåller sig till risk, hur året sett ut 

samt hur detta påverkat bankens allmänna risker. Utöver detta uppdateras riskrapporten 

varje år med siffror och information hämtad från det aktuella året.  

 

I avsnittet om kreditrisk ser innehållet till stor del likadant ut över de studerade åren, men 

har varje år utökats med både text och tabeller. Exempelvis skriver Handelsbanken om 

sin betydande kredittillväxt i Storbritannien 2011 och 2013. 2009 försvinner avsnittet om 

hur kreditrisken kvantifieras och ersätts med ett avsnitt om metoder för risklassificering 

som finns kvar även under 2011 och 2013. Informationen kring betalningsrisk är år 2013 

inkluderad under motpartsrisken, vilket den inte varit tidigare. Ett avsnitt gällande port-

följens fördelning samt ett antal tabeller kopplade till bankens kreditportfölj lades till från 

och med år 2011.  

 

Längden på avsnittet om likviditetsrisken har ökat mycket och innehållet har förändrats. 

Under 2007 presenterades risken i ett kort avsnitt med mycket allmän information om 

hur banken ser på likviditetsrisk, samt hur de arbetar med hanteringen av risken. 2009 

nämner banken att de påbörjat en implementering av en ny enhet för bankens finansie-

ring, vilken gjordes i syfte för att stärka likviditetskontrollerna. Vad bankens likviditets-

reserv uppgår till samt består av nämns år 2009, vilket även tas upp 2011 och 2013, då 

likviditetsreserven även har ett eget stycke. De effekter som finanskrisen gav upphov till 

och de nya regelverk som implementerades nämns under 2011. Rapporteringens struktur 

år 2013 har förändrats en del. Flera underrubriker och delavsnitt tillkom, bland annat ett 

avsnitt om organisationen och ett avsnitt om prissättning av likviditetsrisk.  

 

I avsnittet om marknadsrisk har strukturen och rubriksättningen ändrats något mellan 

2007 och 2009 men innehållet är ungefär detsamma förutom att det utökats lite för varje 

år. En anledning till att längden ökat är att det år 2009 adderades ett avsnitt om råvaru-

prisrisk som även fanns kvar i rapporterna för år 2011 och 2013. Avsnitten om ränterisk, 

aktiekursrisk och valutakursrisk har alla blivit mer omfattande från år till år. En stor del 

av ökningen beror på att Handelsbanken presenterar fler siffror och exempel från organi-

sationen, samt fler tabeller. 
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Avsnittet om den operativa risken har ökat markant i längd mellan år 2009 och 2011. Ett 

nytt sätt för banken att dokumentera och bedöma operativa risker, kallat OPRA riskana-

lys, presenteras djupgående år 2011 och 2013. Riskanalysen är en självutvärderingsru-

tin, för alla enheter och instanser inom organisationen, med syfte att bedöma konse-

kvenser vid inträffade händelser och sannolikheten för dessa. 

Handelsbankens presentation av affärsrisk är under alla de fyra studerade åren oföränd-

rad och presenteras enligt samma generella definition. 

 

Diagram 1. Handelsbankens risker  

 
 

Diagrammet ovan beskriver hur stor procentuell del av den totala riskrapporten som ges 

åt varje riskkategori. 2007 nämns att bankens viktigaste risk är kreditrisken. Övriga år 

nämns inte vilken risk som är bankens viktigaste, men kreditriskens andel av rapporten 

är märkbart störst alla år. Likviditetsrisken är den risk vars andel ökat mest över under 

de fyra studerade åren. Sett till andelen är marknadsrisken den av riskerna som har fått 

minskat fokus i riskrapporten varje år. Vad gäller operativ risk har andelen ökat markant 

mellan år 2009 till år 2011, för att år 2013 minska igen. Affärsriskens andel är under alla 

år stabil på en låg procentsats.  

 

4.1.3 Rapportering kopplad till finanskrisen 

År 2007 nämner Handelsbanken att det funnits en marknadsturbulens, men att bankens 

likviditetsrisk kunde hanteras bra tack vare deras goda beredskap. Vad turbulensen beror 

på eller hur den påverkade banken beskrivs dock inte. Utöver detta nämns inte heller 

några andra ekonomiska oroligheter eller den amerikanska bolånemarknaden i riskav-

snittet från år 2007.  
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2009 tar banken upp att det råder en stor osäkerhet kring den ekonomiska utvecklingen. 

En lägre efterfrågan och högre arbetslöshet är något företagen fått anpassa sig till, vilket 

i sin tur drabbade bankens kunder, direkt och indirekt, och därigenom även banken. Han-

delsbanken beskriver att deras sätt att hantera sina affärer inte påverkades av lågkon-

junkturen. Sättet att se på risker fanns kvar även under omvärldsförändringarna vilket 

ledde till låga kreditförluster och en jämn resultatutveckling över åren. Under 2009 ut-

nyttjade Handelsbanken varken stats- eller centralbanksstöd, utan kunde med hjälp av 

sin stora likviditetsreserv behålla god likviditet. Handelsbanken beskriver att de bibehöll 

ett högt förtroende på marknaden och därför fortsatte inlåningen att öka, vilket bidrog till 

att likviditetsreserven byggdes på kontinuerligt under år 2009. Vidare nämner de att den 

globala finanskrisen inte förändrat bankens syn på behovet av kapital.  

 

Under 2011 fortsätter Handelsbanken nämna att de har haft god likviditet under hela fi-

nanskrisen och att deras förtroende fortsatt är högt. Banken beskriver att i tider av oro 

och marknadsturbulens ökar finansieringskostnaderna för alla finansiella aktörer. Bland 

sina jämförbara konkurrenter har Handelsbanken haft lägst finansieringskostnad, vilket 

säkerställts av de affärsdrivande enheterna i banken. För att hålla nere likviditetsrisken, 

och vara förberedda på ifall ökade oroligheter skulle återkomma, emitterades totalt 214 

miljarder kronor i långfristig finansiering.  

 

I rapporten för år 2013 skriver Handelsbanken att deras låga risktolerans, goda kapitali-

sering och starka likviditetssituation gör att banken står sig säker i betydligt svårare tur-

bulens än den som varit. De kommer i fortsättningen att arbeta efter samma affärsmodell, 

även när striktare regelverk fastställs. Under den finansiella krisen har banken ökat sin 

investerarbas och sitt finansieringsprogram, både säkerställd och senior upplåning, har 

utökats. Banken beskriver att detta ses som ett starkt tecken på att de har ett stort förtro-

ende för sitt arbete och sin affärsmodell.  

 

4.2 Nordea 

Följande information bygger på material hämtat från årsredovisningarna 2007, 2009, 

2011 och 2013 (Nordea Bank AB, 2016a; 2016b; 2016c; 2016d). Nordea Bank AB, i fort-

sättningen benämnt Nordea, har djupa nordiska rötter och är resultatet av flertalet fus-

ioner och all verksamhet har sedan 2001 bedrivits under namnet Nordea. Banken finns 

representerad i samtliga nordiska länder och bedriver även utlåning till allmänheten i 

Baltikum, Ryssland och Polen. Nordea beskriver sin riskhantering som en del i affärsstra-

tegin och att det är en viktig framgångsfaktor inom den finansiella sektorn.   

 

4.2.1 Rapporterad riskinformation  

Nordeas riskrapport inleds alla fyra studerade år med information kring bankens organi-

sationsstruktur kopplat till riskhantering, samt om processer som finns i verksamheten 
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för att hantera olika risker. De risker som presenteras i ett eget avsnitt är kreditrisk, lik-

viditetsrisk, marknadsrisk, operativ risk samt livförsäkringsrisk. Riskerna presenteras 

både kvalitativt och kvantitativt med siffror från den egna verksamheten. Nordea har 

även inkluderat ett avsnitt om kapitalhantering, men har däremot inte med någon inform-

ation om affärsrisk i någon av riskrapporterna som undersökts. Nedan följer en beskriv-

ning av Nordeas riskrapportering gällande kreditrisk, likviditetsrisk, marknadsrisk och 

operativ risk. 

 

Kreditrisk definieras av Nordea som risken för förlust om en kund inte fullgör sina avtals-

förpliktelser och att eventuella säkerheter inte täcker de aktuella fordringarna. Bankens 

kreditrisker uppkommer huvudsakligen genom utlåning till allmänheten i form av privat-

personer och företag. Varje kundansvarig enhet på Nordea har huvudansvaret för att han-

tera kreditrisker i sina respektive verksamheter, med bland annat identifiering, kontroll 

och rapportering. Nordea använder olika ratingmodeller för att bättre kunna återspegla 

de involverade riskerna hos kunder med olika egenskaper, kunderna tilldelas sedan en 

rating i enlighet med Nordeas riktlinjer på området. Den största delen av kreditportföljen 

utgörs av lånefordringar i balansräkningen, och bildar underlag för osäkra lånefordringar 

och kreditförluster. Svaga och osäkra fordringar övervakas kontinuerligt och granskas 

minst en gång per kvartal.  

 

Nordea definierar likviditetsrisk som risken att endast kunna fullgöra sina likviditetsåta-

ganden till en ökad kostnad eller i sista hand, inte kunna fullgöra åtaganden vid förfall. 

Likviditetsstrategin hos Nordea bygger på̊ fastställda riktlinjer som i sin tur resulterar i 

olika åtgärder, limiter och rutiner för likviditetsrisk. Nordea benämner att de har en kon-

servativ hållning till hanteringen av likviditetsrisker, och strävar efter en diversifierad och 

stark finansieringsbas genom finansieringsprogram. För att hantera likviditetsrisken ut-

för Nordea stresstester och har en beredskapsplan för likviditetshantering. I stresstes-

terna sker en utvärdering av potentiella effekter på̊ bankens likviditet om en rad except-

ionella men inte otänkbara händelser skulle inträffa. Nordea har även en likviditetsbuffert 

som utgörs av högt likvida värdepapper och som centralbanker godtar som säkerhet.  

 

Nordea definierar marknadsrisk som risken för förlust i innehav och transaktioner till 

följd av förändringar i marknadskurser och parametrar som påverkar marknadsvärdet, 

exempelvis förändringar i räntor, valutakurser, aktiekurser, kreditspreadar, råvarupriser 

samt volatiliteten i optioner. Group Treasury och Nordea Markets kallas de enheter som i 

hög utsträckning står för ansvaret kring marknadsrisken i Nordeakoncernen. Nordeas 

marknadsrisk mäts genom bland annat stresstester, simulation av scenarion och VaR. I 

modellen VaR har konfidensnivån 99 procent och tidsperioden tio dagar valts. Nordea be-

skriver att de strukturella marknadsriskerna ha rro r från ra ntefo ra ndringar och fluktuat-

ion i valutakurser. Den strukturella ra ntenettorisken (SIIR) motsvarar det värde med vil-

ket Nordeas ackumulerade räntenetto skulle förändras under de kommande tolv måna-

derna vid en förändring av samtliga räntor med 1 procentenhet. Nordeas strukturella va-

lutarisk uppstår genom investeringar i dotterföretag och intresseföretag i utländsk valuta. 
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Den generella principen är att hantera risken med investeringarna genom matchad finan-

siering.  

 

Operativ risk definieras av Nordea som risken för förlust eller skada till följd av brister 

eller fel som kan hänföras interna processer, människor och system eller händelser i om-

världen. Huvudprincipen för att hantera den operativa risken i Nordea är de tre försvars-

linjerna. I den första säkerställs att koncernens operativa risk hanteras på̊ ett effektivt sätt 

i affärsorganisationen. I den andra försvarslinjen har en gemensam uppsättning standar-

der definierats, i form av koncerndirektiv, processer och rapportering. Standarderna syf-

tar till att skapa en sund riskhanteringskultur där målet i all affärsverksamhet är att följa 

gällande normer och etiska standarder för ett bra agerande på̊ marknaden. De största ris-

kerna i koncernen kan identifieras på flera olika nivåer i organisationen. Exempelvis ut-

va rderas incidentrapportering, scenarioanalyser, kvalitets- och riskanalyser samt pro-

duktgodka nnanden. Slutligen innefattar den tredje försvarslinjen övervakning av effekti-

viteten i processerna för riskhantering, kontroll och styrning.  

 

4.2.2 Riskrapportens förändring 

Längden på riskrapporten i Nordeas årsredovisningar de studerade åren förändrades 

mellan år 2007 och 2009, men var i resterande rapporter konstant. 2007 års riskrapport 

var 24 sidor, vilket är högre jämfört med alla de andra studerade åren då de endast var 

13 sidor. Förändringen i längd beror till viss del på att layouten har förändrats och att det 

fanns fler tabeller och diagram under 2007 än övriga år. Dessutom har viss detaljerad in-

formation tagits bort och annan information har slagits samman och blivit mer koncis. 

Stycket om den strukturella räntenettorisken (SIIR) placerades under år 2007 och 2009 i 

ett eget avsnitt men var under 2011 och 2013 inkluderat som en del av avsnittet för mark-

nadsrisk. Nämnas bör även att avsnittet om kapitalhantering halverades från fyra sidor 

till två mellan 2007 och 2009. Istället lades ett avsnitt om nya regleringar till, vilket även 

återfinns 2011 och 2013. Avsnittet är dock inte kopplat till Nordeas verksamhet utan är 

mer en allmän återgivning av regler som införts och som förväntas att införas. 

 

Avsnittet om kreditrisk var under 2007 åtta sidor men har sedan dess minskat och förbli-

vit runt fyra sidor. Halveringen i längd mellan 2007 och 2009 innebar också skillnader i 

innehåll. År 2007 fanns exempelvis speciella tabeller för exponeringar fördelat på länder 

och exponeringar i olika delar av fraktbranschen, vilket är information som utelämnas 

kommande år. Vidare fanns tre sidor om kreditriskanalys under 2007 där olika delar av 

kreditrisken beskrevs och analyserades. Små stycken ägnades åt risken vid överföring av 

pengar mellan olika länder, med andra ord transfereringsrisk och avvecklingsrisk. Detta 

är områden som bara benämns kortare i de övriga studerade årsredovisningarna.  

 

I avsnittet kring likviditetsrisk finns ett stycke om det aktuella läget i riskrapporterna år 

2009, 2011 och 2013, vilket inte finns att hitta 2007. Avsnittet beskriver hur Nordeas lik-

viditetssituation och finansiering av verksamheten har sett ut under året, vilket innebär 
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att det har olika innehåll under de tre studerade åren. I övrigt är strukturen ungefär den-

samma under alla studerade år, men innehållet har uppdaterats med information och siff-

ror gällande det aktuella året.  

 

Stycket kring marknadsrisk förkortades från tre sidor till en sida mellan 2007 och 2009. 

Det som fanns 2007 var en uppdelning av olika risker inom marknadsrisk, så som ränte-

risk och valutakursrisk, samt en kvantifiering av Nordeas positioner inom de här olika 

riskerna. År 2007 fanns ett avsnitt innehållande en förklaring av de olika mätmetoderna, 

VaR och stresstester, inom marknadsrisk vilket har utelämnats i de efterföljande rappor-

terna. Avsnittet innehåller ett stycke där marknadsrisken analyseras, innehållet i detta 

stycke förändras över åren och kopplas bland annat till det aktuella ränteläget. 

 

Operativ risk beskrivs i ett mindre stycke under samtliga studerade år. Innehållet är till 

stor del likadant över alla de studerade åren, men en beskrivning av de tidigare nämnda 

tre försvarslinjerna infördes år 2011 och fanns med även 2013. Innebörden av de tre för-

svarslinjerna fanns till viss del redan de tidigare åren, men var mindre omfattande. 
 

Diagram 2. Nordeas risker  

 
 

Diagrammet ovan beskriver hur stor procentuell del av den totala riskrapporten som ges 

åt varje riskkategori. Som synes har kreditrisk ett märkbart större utrymme av Nordeas 

riskrapport jämfört med övriga risker. Den operativa riskens utrymme är relativt litet, 

och affärsrisken nämns inte alls. Utöver att kreditrisken utgör den största delen av rap-

porten nämner Nordea även år 2007 och 2009 att kreditrisken är den mest betydande 

risken och att den är relaterad till de lånefordringar banken har. År 2011 och 2013 be-

nämns ingen risk som den viktigaste. 
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4.2.3 Rapportering kopplad till finanskrisen  

Nordea presenterar olika marknader de är exponerade mot under delen om kreditrisk, i 

ett avsnitt kallat geografisk fördelning, i riskrapporten från år 2007. Där nämns att Nor-

dea exponeras både direkt och indirekt mot den amerikanska subprime-marknaden, 

denna exponering beskrivs dock som obetydlig. Utöver detta nämns inte något kring eko-

nomiska oroligheter.  

 

Under 2009 nämner Nordea att den gångna krisen hade en enorm effekt på de globala 

finansiella marknaderna. För att stärka dessa marknader stiftades nya lagar och regle-

ringar inom kapital, likviditet och EU-övervakande struktur, vilka Nordea såg sig själva 

väl förberedda på.  

 

Nordea beskriver i riskrapporten för år 2011 att de ekonomiska utsikterna blivit sämre 

under sista halvan av året. Främst berör försämringen bankens exponering mot frakt-

branschen. Nordea benämner vidare att de inte har någon större exponering mot de kris-

drabbade PIIGS-länderna (Portugal, Italien, Irland, Grekland och Spanien). De ekono-

miska svårigheterna i Danmark beskrivs också eftersom detta bidrog till att Nordeas 

osäkra fordringar ökade.  

 

I 2013 års riskrapportering presenterar Nordea att utöver riskkapitalberäkningar för 

olika typer av risker genomförs omfattande stresstest på kapitaltäckningen i koncernen. 

Det görs för att analysera effekterna av en rad globala och lokala krisscenarier. 

 

4.3 SEB 

Följande information bygger på material hämtat från årsredovisningarna 2007, 2009, 

2011 och 2013 (Skandinaviska Enskilda Banken AB, 2016a; 2016b; 2016c; 2016d). Skan-

dinaviska Enskilda Banken AB, i fortsättningen benämnt SEB, grundades år 1856 i Stock-

holm. Banken tillhandahåller finansiella tjänster till privat- och företagskunder i ett tju-

gotal länder, den största delen av kunderna finns dock i Norden, Baltikum och Tyskland. 

SEB beskriver att deras huvudsakliga risk- och kapitalhantering handlar om att bygga 

långvariga kundrelationer. 

  

4.3.1 Rapporterad riskinformation 

SEB inleder sin riskrapportering med att beskriva hur riskhanteringen är organiserad i 

verksamheten och att olika avdelningar har olika ansvar men också att all personal är 

skyldiga att rapportera upptäckta risker. SEB har i de studerade årsredovisningar egna 

avsnitt och rubriker för sex olika risker; kreditrisk, likviditetsrisk, marknadsrisk, operat-

ionell risk, affärsrisk och strategisk risk samt försäkringsrisk. Riskrapporterna avslutas 

med ett avsnitt om bankens kapitalhantering. Det bör även nämnas att i samtliga riskav-

snitt beskrivs riskerna både kvalitativt och kvantitativt. I de kvantitativa tabellerna och 

diagrammen applicerar SEB siffror hämtade från verksamheten under det gångna året 
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och ibland även historiska siffror för att möjliggöra jämförande. Nedan följer en beskriv-

ning av kategorierna kreditrisk, likviditetsrisk, marknadsrisk, operationell risk och affärs-

risk.  

 

SEB definierar kreditrisk som risken för att en kredittagare inte klarar att fullgöra sina 

förpliktelser gentemot banken. SEB beskriver exempelvis vilka motparter de är expone-

rade mot och benämner starka svenska och norska företag samt svenska hushåll som de 

segment där kreditexponeringen är störst. Vidare beskriver de sin kreditpolitik, som 

främst innebär att kunden måste kunna analyseras och ha god återbetalningsförmåga. För 

att hantera kreditrisken rankar SEB sina kunder utifrån risken för betalningsfallissemang. 

Rankningen avgör hur ofta och hur noga en uppföljning av exponeringen kommer göras. 

Utifrån siffrorna delas kreditportföljen upp per riskklass vilket visualiseras genom en ta-

bell och SEB beskriver även att portföljen analyseras, följs upp och stresstestas regelbun-

det. 

 

Definitionen av likviditetsrisk är enligt SEB risken för att koncernen, inom en definierad 

tidsperiod, inte kan refinansiera sina tillgångar eller möta kraven på likviditet. Vidare in-

nefattar risken att koncernen tvingas låna till hög ränta eller sälja tillgångar med förlust 

för att kunna möta sina betalningsåtaganden. Inom avsnittet för likviditetsrisk nämner 

SEB storleken på sin likviditetsreserv och att de försöker minska sin likviditetsrisk genom 

att diversifiera sin finansiering geografiskt. Likviditetsreserven består främst av place-

ringar i centralbanker och korta placeringar i andra banker. SEB använder ett flertal olika 

metoder för att mäta likviditetsrisk bland annat analys av framtida kassaflöden, scenario-

analys och kortfristig pantsättningskapacitet. Utöver dessa mätningar genomförs också 

regelbundna stresstester för att upptäcka eventuella likviditetspåfrestningar och för att 

identifiera om risknivån skulle ligga på en högre nivå än vad som är acceptabelt. I avsnittet 

för likviditet beskrivs även det aktuella läget och hur likviditetssituationen har sett ut un-

der året. 

Marknadsrisk definieras av SEB som risken för förlust eller lägre framtida intäkter till följd 

av förändringar i räntor, valutakurser, råvarupriser och aktiekurser. SEB har en funktion 

som ansvarar för att mäta, kontrollera och rapportera marknadsrisk dagligen. Banken gör 

en uppdelning mellan marknadsrisk i tradingverksamheten och marknadsrisk i den öv-

riga verksamheten. SEB har även delat in marknadsrisken i upp till sju underkategorier 

som skiljer sig under de undersökta åren. Kategorierna var 2013 råvarurisk, kreditspre-

adrisk, aktiekursrisk, valutakursrisk, ränterisk, volatilitetsrisk och diversifiering. Den me-

tod som används för att mäta de olika marknadsriskerna är framförallt VaR. VaR är ett 

mått som beskriver den möjliga förlust som kan uppstå med viss sannolikhet under en 

viss tidsperiod. Inom SEB har sannolikheten satts till 99 procent och tidsperioden till tio 

dagar. Utöver VaR använder sig SEB av kompletterande mått för att mäta marknadsrisken 

bland annat stop loss-limiter och scenarioanalyser. 

SEB definierar den operationella risken som risken för förlust på grund av otillräckliga 

eller misslyckade interna processer, människor och system eller händelser i omvärlden 
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så som naturkatastrofer eller brottslighet. För att mäta operationell risk använder sig SEB 

av ett IT-system där anställda ska registrera alla potentiella risker de stöter på i verksam-

heten. Utöver detta används en intern mätningsmetod som benämns Advanced Measure-

ment Approach (AMA) vars syfte är att beräkna det ekonomiska kapitalet för operationell 

risk. SEB:s tabeller över antalet registrerade och analyserade händelser visar att den op-

erationella risken kopplad till utförande, leverans och processhanteringen är den största 

för banken. 

Affärsrisken definieras inom SEB som risken för minskade intäkter på grund av volym-

minskningar, prispress eller konkurrens. Den strategiska risken beskrivs också som en 

del av affärsrisken. Affärsrisken och den strategiska risken är kopplad till större affärsbe-

slut, organisationsförändringar och förlusten som uppstår om felaktiga beslut fattas. SEB 

beskriver under endast ett år hur en kostnadsutvärdering av olika affärsområden lett till 

att kontorsrörelserna i Tyskland och Ukraina avyttrades. De övriga åren består avsnittet 

endast av allmänna definitioner av vad affärsrisken innebär.  

4.3.2.Riskrapportens-förändring 

Avsnittet om risk i SEB:s årsredovisningar har varierat i längd under de studerade åren. 

Under år 2007 var avsnittet sju sidor och till år 2009 mer än fördubblades längden och 

avsnittet mätte 17 sidor. Till år 2011 utökades längden med ytterligare en sida för att se-

dan sjunka år 2013 till 13 sidor. Under år 2013 tillägnas ett kortare avsnitt i riskrapporten 

åt riskerna förenade med den svenska bolånemarknaden och de svenska hushållens 

ökade skuldsättning, vilket inte fanns övriga år. I samma avsnitt beskriver SEB även hur 

de arbetar för att säkerställa en hållbar bostadsfinansiering och utlåningspolitik.  

 

Avsnittet om kreditrisk fördubblades i antal sidor mellan år 2007 och 2009. Ett avsnitt om 

kreditkvaliteten lades till under 2009 och 2011 för att sedan försvinna igen till år 2013. 

Där är det främst SEB:s verksamhet i Baltikum som fått fokus, eftersom kreditkvaliteten i 

dessa områden var aktuellt under de 2009 och 2011. Ett antal nya tabeller och diagram 

har också bidragit till ökningen i antal sidor. Exempelvis har en tabell med siffror över 

antalet problemlån adderats, som bland annat visar att problemlånen i Baltikum utgör 

den största delen av SEB:s totala problemlån. Ytterligare ett tillägg i avsnittet för kredi-

trisk som återfinns under 2009 och 2011 är beskrivningen av motpartsrisk i derivatkon-

trakt, koncentrationsrisk samt riskreducering.  

Avsnittet om likviditetsrisk har ökat konstant över den studerade tidsperioden. Innehållet 

i avsnittet kopplat till likviditetssituationen under året uppdateras varje år med ny in-

formation. År 2011 adderades ett antal diagram till avsnittet, bland annat likviditetsre-

serven uppdelad per tillgångsslag. I grunden är övrigt innehåll ungefär detsamma med 

tillägg för avsnitt om de nya likviditetsreglerna i Basel-regelverken.  

Rapporteringen om marknadsrisk har ökat i längd över de studerade åren. En förändring 

som kan urskiljas i avsnittet är att underkategorierna till marknadsrisk har blivit fler med 

åren. År 2007 fanns fyra kategorier medan det år 2013 ökat till sju stycken. År 2007 fanns 
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kategorierna ränterisk, valutarisk, aktierisk och diversifiering och fram till år 2013 adde-

rades råvarurisk, kreditspreadrisk och volatilitetsrisk. Ytterligare en förändring under av-

snittet om marknadsrisk är ett tillägg till beräkningen av VaR, som infördes efter den glo-

bala finanskrisen. Tillägget består i ett stresstestat VaR där siffror från den extremt vola-

tila perioden kring Lehman Brothers konkurs används för beräkningar.  

Avsnittet om den operationella risken har haft ungefär samma längd och övergripande in-

nehåll under alla åren. Samtliga år utom 2007 har en tabell över hur många händelser som 

registrerats. I rapporterna från de fyra studerade åren beskrivs också vad som varit aktu-

ellt under just det året, exempelvis nämns 2013 att den nätbaserade och organiserade 

brottsligheten varit något som aktualiserats.  

Affärsrisken beskrivs väldigt kortfattat under alla studerade år. Under 2007, 2009 och 

2011 finns en illustration av affärsrisken i ett diagram. Under dessa år är också beskriv-

ningen av affärsrisken generell och innehåller i princip endast en definition av vad affärs-

risk är för något. Som nämnts tidigare adderade SEB 2013 ett exempel och beskrev att vid 

översynen av affärsområdena beslutade de att avyttra kontoren i Tyskland och Ukraina. 

Diagram 3. SEB:s risker  

 

 

Diagrammet ovan beskriver hur stor procentuell del av den totala riskrapporten som ges 

åt varje riskkategori. Som diagrammet visar har kreditrisk getts mest utrymme i alla SEB:s 

årsredovisningar, med en kulminering år 2009. År 2007 nämns att den största risken varit 

de makroekonomiska faktorerna. Under 2009 skriver SEB att den risken som är mest på-

taglig i bankens verksamhet är kreditrisken. Vidare beskrivs 2011 att fokus legat på att 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

2007 2009 2011 2013

SEB

Kreditrisk Likviditetsrisk Marknadsrisk

Operationell/Operativ risk Affärsrisk



30 
 

stärka finanserna och utöka kreditkvaliteten, samt att likviditetsrisken har fått större ut-

rymme under året. Slutligen skriver SEB i sin riskrapport år 2013 återigen att kreditris-

ken är den absolut största risken för banken. 

 

4.3.3 Rapportering kopplad till finanskrisen 

Som tidigare nämnts beskriver SEB i sin årsredovisning 2007 att den största risken ligger 

i makroekonomiska faktorer. De skriver uttalat att de finansiella marknaderna under 

2007 befunnit sig mitt i en kris som är orsakad av främst de tre följande faktorerna; finan-

siell turbulens, brist på likviditet och brist på förtroende på marknaderna. De nämner 

även oroligheterna kopplade till den amerikanska subprime-marknaden och den kraftiga 

nedgången i priser på tillgångar på den amerikanska bostadsmarknaden. Enligt SEB:s be-

dömning klarade de sig relativt bra genom det inledande skedet av krisen, och trots brist 

på likviditet på marknaderna klarade banken av att finansiera sin verksamhet utan större 

kostnader. Till följd av den noterade marknadsturbulensen genomförde banken ett antal 

åtgärder bland annat en emittering av förlagslån och en ökning i utgivning av säkerställda 

obligationer. 

 

I SEB:s riskrapport 2009 beskrivs att året varit turbulent och att förtroendet för de 

svenska bankerna sattes på prov. Vidare beskrivs att Sveriges största banker tvingades 

till nyemissioner. SEB:s nyemission uppgick till 15,1 miljarder och var en av de kapital-

stärkande åtgärder banken tvingades genomföra. Vidare avstod banken från att dela ut 

pengar till sina aktieägare under året, och ändrade även strukturen på sina förlagslån. Alla 

dessa åtgärder kopplas i SEB:s riskrapport till den turbulenta ekonomiska situationen un-

der året. Åtgärderna sattes in för att stärka kärnprimärkapitalrelationen samt minska 

volatiliteten i kapitalrelationerna. På grund av de låga räntorna införde banken även strik-

tare villkor för beviljandet av nya krediter för att bidra till att den svenska bolånemark-

naden förblir stabil. 

 

Under 2011 skriver SEB att det finns tecken på en utdragen konjunkturnedgång men att 

de ökande problemlånen under 2009 nu har minskat igen. Det gångna året beskrivs som 

ett turbulent år på likviditets- och finansieringsmarknaderna, och banken har ökat sina 

likviditetsreserver till följd av detta. Ökat fokus på stabil inlåning och långsiktig finansie-

ring har tillsammans med en aktiv riskstyrning varit i fokus under året. Banken har även 

ersatt säkerställda obligationer emitterade av finansiella institut med värdepapper av 

högre kreditkvalitet, som en åtgärd för att balansera finansieringskrav. År 2011 började 

även SEB applicera siffror från den volatila perioden kring Lehman Brothers konkurs i sitt 

VaR-mått, siffror de fortsatte att använda år 2013. 

 

Vidare beskrivs 2013 som ett år med ihållande ekonomisk osäkerhet. Banken beskriver 

sin oro över framtiden och osäkerheten kring hur marknaden påverkas när centralban-

kerna eventuellt slutar tillhandahålla likviditet. Som tidigare nämnts presenteras även 

risken med de låga marknadsräntorna, samt risker kopplade till den höga skuldsättningen 

i de svenska hushållen och problemen på den svenska bolånemarknaden. 
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4.4 Swedbank 

Följande information bygger på material hämtat från årsredovisningarna 2007, 2009, 

2011 och 2013 (Swedbank AB, 2016a; 2016b; 2016c; 2016d). Swedbank AB, hädanefter 

benämnt som endast Swedbank, har sitt ursprung i den svenska sparbanksrörelsen och 

är ett resultat av flertalet sammanslagningar. Swedbank har en stor verksamhet utom-

lands och benämner Sverige, Estland, Lettland och Litauen som sina hemmamarknader, 

men för att stödja kundernas affärer finns Swedbank i ytterligare sex länder. Genom att 

ha en bred kundbas av privatpersoner och företag från många olika branscher, samt ge-

nom en hållbar balans mellan in- och utlåning hävdar Swedbank att de uppnår en god 

riskspridning.  

 

4.4.1 Rapporterad riskinformation 

I Swedbanks riskrapporter presenteras fyra olika finansiella risker mer ingående. De ris-

ker som presenteras i ett eget avsnitt under alla fyra åren är kreditrisk, likviditetsrisk, 

marknadsrisk och operativ risk. Från och med år 2011 inkluderas även ett avsnitt om för-

säkringsrisk. Riskerna presenteras kvalitativt med ett fåtal diagram som stöd. Affärsrisk 

finns inte med i avsnittet om risk i någon av Swedbanks årsredovisningar. Swedbank in-

leder riskrapporterna med att beskriva hur risker hanteras i verksamheten, i form av 

olika processer, och hur kapitalhanteringen ser ut. Nedan följer en beskrivning av risk-

rapporteringen om kreditrisk, likviditetsrisk, marknadsrisk samt operativ risk.  

 

Swedbank definierar kreditrisk som risken för att en motpart, också kallad kredittagare, 

inte fullgör sina förpliktelser samt risken fo r att sta llda sa kerheter inte ta cker fordran. 

Kreditportfo ljen i Swedbank domineras av utlåning i svensk bankverksamhet. Tyngd-

punkten ligger i utlåning till en stor mängd privatpersoner, och består i huvudsak av 

bolån, vilket ger både låga och väldiversifierade kreditrisker. Risken är något högre i ut-

låningen till företag och i de baltiska länderna, Ryssland och Ukraina. Swedbank arbetar 

aktivt med scenarioanalyser, stresstester och riskmitigerande åtgärder såsom nettnings-

avtal, ställande och tagande av säkerheter samt clearing. Det finns även ett internt risk-

klassificeringssystem (IRK) vars mål är att förutsäga sannolikheten för fallissemang inom 

tolv månader. Det a r ett affa rssto djande redskap som möjliggör en effektiv beslutsprocess 

genom att krediter med högre risk antingen avråds direkt eller analyseras noggrant.  

 

Swedbank definierar likviditetsrisk som risken för att inte kunna infria betalningsförplik-

telser vid respektive förfallotidpunkt, utan att kostnaden för att erhålla betalningsmedel 

ökar avsevärt. Likviditetsrisker uppstår genom att löptiderna på balansräkningens till-

gångs- och skuldsida inte sammanfaller då utlåningen generellt är mer långfristig än inlå-

ningen. Likviditetsriskerna reduceras genom att Swedbank aktivt arbetar med att säker-

ställa stabila finansieringskällor och likviditetslimiter som sätter gränser för hur stora be-

talningsförpliktelserna tillåts vara en viss tidpunkt. Likviditetshanteringen är centrali-

serad till ett fåtal enheter vilket effektiviserar och underlättar uppföljning och kontroll. 

Swedbank har etablerat en diversifierad upplåning genom ett antal kort- respektive lång-
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fristiga upplåningsprogram på̊ flera olika kapitalmarknader. Utöver inlåning från allmän-

heten är Swedbanks säkerställda obligationer, som har säkerhet i svenska bostadslån med 

låg risk, bankens viktigaste finansieringskälla. I tillägg finns en likviditetsreserv, bestå-

ende av värdepapper med hög kreditvärdighet som är pantsa ttningsbara i centralbanker 

eller avyttringsbara på̊ mycket kort sikt. 

 

Swedbank definierar marknadsrisk som risken för att förändringar i riskfaktorer, exem-

pelvis räntor, valutakurser och aktiekurser, leder till att koncernens resultat, eget kapital 

eller värde minskar. Swedbanks marknadsrisker hanteras centralt av Group Treasury 

med ett klart uttalat uppdrag att minimera eventuell negativ påverkan på̊ Swedbanks re-

sultat och eget kapital. Koncernens marknadsrisker kvantifieras med hjälp av VaR och 

olika slags känslighetsmått fördelade på de risktagande enheterna. I mätningen av VaR 

används 99 procent sannolikhetsnivå och en tidshorisont på en dag. De dominerande 

marknadsriskerna inom koncernen är av strukturell eller strategisk natur och relaterar 

till ränterisk vid finansiering av verksamheten, och till valutarisk med koppling till inne-

haven i de baltiska länderna, Ryssland och Ukraina. Swedbank centraliserar all ränterisk 

till ett fåtal risktagande affärsenheter i syfte att hantera denna risk effektivt, dels genom 

att eftersträva en lo ptidsmatchning och dels med hjälp av derivatinstrument.  

 

Swedbank definierar operativ risk som risken för förluster till följd av icke ändamålsenliga 

eller otillräckliga interna processer eller rutiner, mänskliga fel, felaktiga system eller ex-

terna händelser. Swedbanks interna regelverk för operativ riskhantering möjliggör ett 

strukturerat arbete med riskanalyser och riskreducerande åtgärder i samband med 

större förändringar. Swedbank arbetar proaktivt med säkerhetsarbete och kontinuitets-

planering för att höja skyddsnivån och förmågan att hantera extraordinära händelser. 

Krishanteringspolicys och kontinuitetsplaner finns för alla bankens affärskritiska verk-

samheter. Därutöver beskriver Swedbank att de investerat i säkra lösningar för sina in-

ternetrelaterade tjänster samt att kraven på̊ IT-säkerheten analyseras och förstärks re-

gelbundet. Swedbank fokuserar även löpnade på̊ att identifiera risker samt implementera 

åtgärder för att motverka penningtvätt samt terroristfinansiering. 

 

4.4.2 Riskrapportens förändring 

Längden på riskavsnittet i Swedbanks årsredovisningar har inte förändrats särskilt 

mycket mellan de fyra studerade åren, utan består varje år av mellan åtta och nio sidor. 

Istället har innehållet, strukturen och layouten varierat en del. Riskerna som undersöks 

har egna avsnitt de första två åren, men vävs sedan in i resterande text kommande två år. 

I årsredovisningen från 2007 inleds riskrapporten med fyra sidor om processer i verk-

samheten och kapitalhantering, efterföljande del handlar enbart om de olika riskerna. 

Riskavsnittet i årsredovisningen från 2009 inleds med cirka två sidor om processer i verk-

samheten och kapitalhantering. I detta års rapport finns ett stycke om viktiga händelser 

under året i både inledningen och under varje presenterad risk. Alla avsnitt om de under-

sökta riskerna är längre och mer innehållsrika än 2007. Strukturen på riskrapporten har 

förändrats helt i årsredovisningen 2011, då riskerna istället är utspridda i riskrapporten 
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och har inte varsitt eget avsnitt. År 2013 rapporteras de undersökta riskerna enbart på 

en avslutade sida, som följer efter avsnitt om processer i verksamheten, utveckling 2013, 

kapitalhantering och nya regleringar.  

 

Rapporteringen om kreditrisk innehåller år 2007 en presentation angående läget på 

marknaden och om tillväxten i kreditportföljen i Baltikum, samt kreditrisk relaterad till 

förvärv som gjorts under året. År 2009 handlar merparten av presentationen om händel-

ser under året och om Swedbanks nya system för intern risklassificering (IRK). Även en 

förklaring kring regelverket Basel II och dess betydelse för banken finns. I rapporterna 

från de ovan studerade åren, finns olika diagram och tabeller för att ytterligare förklara 

olika aspekter kring Swedbanks kreditrisk. Som ovan nämnts, vävs informationen kring 

kreditrisk in i den löpande texten om hela Swedbanks riskprofil år 2011. Det förs en dis-

kussion kring utvecklingen under året innehållande en presentation om förbättrad kre-

ditvärdighet och om att bolåneportföljen är motståndskraftig, vilket visats i stresstester. 

År 2013 är rapporteringen kort och koncis, då den endast innehåller en beskrivning av 

kreditrisken, tillhörande riskprofil samt hur risken hanteras. 

 

I avsnittet om Swedbanks likviditetsrisk nämns år 2007 subprime-krisen i USA och dess 

påverkan på hanteringen av likviditetsriskerna, samt att banken har en konservativ risk-

syn. Både år 2007 och 2009 informeras läsaren om att likviditetsrisken följs upp löpande 

och att särskilda likviditetslimiter för betalningsåtaganden finns. En stor del av rapporte-

ringen år 2009 handlar om händelser under året, och endast i denna rapport nämns att 

stresstester genomförs regelbundet. Detta år finns även information om finansieringspro-

gram, och den informationen återkommer år 2011. År 2013 är rapporteringen kort och 

koncis, då den endast innehåller en beskrivning av likviditetsrisken, tillhörande riskprofil 

samt hur risken hanteras. 

 

Swedbanks rapportering om marknadsrisk berikas med en del diagram under alla de stu-

derade åren, dock skiljer sig diagrammen åt i innehåll och layout. De är uppdaterade med 

information som är relevant för året. År 2009 rapporteras information om händelser un-

der året och mycket fokus läggs på de stresstester som genomförs. I rapportering från år 

2011 finns mer detaljrik information om marknaden i Baltikum, och om Estlands inträde 

i eurosamarbetet nämns. År 2013 är rapporteringen kort och koncis, då den endast inne-

håller en beskrivning av marknadsrisken, tillhörande riskprofil samt hur risken hanteras. 

 

Den operativa risken presenteras år 2007 med en bild över vilka delrisker som ingår och 

tillhörande riskfaktorer. Den informationen finns endast förklarad i ord i rapporterna 

från de resterande åren. Den operativa risken kopplad till verksamheten i Baltikum tas 

upp varje år men uppdateras enligt marknadsläget. År 2009 presenteras händelser under 

året som har bidragit till en förhöjd risknivå för banken. I rapporterna för år 2007, 2009 

och 2011 finns information om interna och externa incidenter som påverkat Swedbank 

under det aktuella året. Exempelvis nämns år 2011 att det är ett osäkert politiskt läge i 

omvärlden och att det påverkar banken. År 2013 är rapporteringen kort och koncis, då 
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den endast innehåller en beskrivning av den operativa risken, tillhörande riskprofil samt 

hur risken hanteras. 
 

Diagram 4. Swedbanks risker  

 
 

Diagrammet ovan beskriver hur stor procentuell del av den totala riskrapporten som ges 

åt varje riskkategori. Under de studerade åren 2007, 2009, 2011 samt 2013 kan en del 

förändringar identifieras i vilket utrymme riskerna ges i rapporten. Kreditrisken är den 

risk som genomgående får mest utrymme i riskrapporteringen alla fyra åren. Även pre-

sentationen av de operativa riskerna ges relativt mycket utrymme, till skillnad från likvi-

ditetsrisk och marknadsrisk. En tydlig ökning från år 2007 till år 2009 gäller för alla fyra 

presenterade risker som då får ännu mer fokus. Eftersom strukturen på riskrapporten i 

årsredovisningen år 2011 och 2013 ser annorlunda ut, är siffrorna för alla riskerna lägre 

dessa år. Andelen i rapporten skiljer sig inte heller märkbart mellan de olika riskerna i de 

sista två mätningarna, dock visar kreditrisken högst värden alla fyra åren och likviditets-

risken minst. Som tidigare nämnts inkluderas inte affärsrisken alls i Swedbanks riskrap-

portering. Kreditrisken presenteras alltid först i rapporterna under alla fyra åren, men i 

riskrapporteringen från 2007 och 2009 benämns dock ingen av riskerna vara viktigare än 

någon annan. I rapporterna från 2011 och 2013 är kreditrisken den uttalat dominerande 

risken  

 

4.4.3 Rapportering kopplad till finanskrisen 

Redan i inledningen av riskrapporten i årsredovisningen från 2007 hävdas att Swedbank 

står väl rustad för eventuella makroekonomiska svängningar, och i anknytning till rap-

porteringen om likviditetsrisker benämner Swedbank situationen i USA. Det beskrivs hur 

strategin för hantering av likviditetsrisker sattes på prov i samband med den så kallade 
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subprime-krisen på den amerikanska bolånemarknaden. Trots de svåra förhållandena be-

skrivs Swedbanks likviditetsstrategi ha fungerat väl och bidragit till en balanserad upplå-

ningssituation med begränsade likviditetsrisker för koncernen. För att öka beredskapen 

och minska riskerna vid fortsatta likviditetsproblem på̊ marknaden har Swedbank vidta-

git ett antal åtgärder. Bland annat har uppföljning och rapportering av bankens likviditet 

intensifierats och en mer proaktiv finansieringsstrategi har införts. Under året gavs Swed-

bank Hypotek tillstånd av Finansinspektionen att emittera så kallade säkerställda obligat-

ioner. Det medförde att upplåningsbasen kunde breddas ytterligare och möjligheterna att 

hålla likviditetsreserver ökade, vilket innebar att Swedbanks likviditetsrisker reducera-

des ytterligare.   

 

I riskrapporteringen i årsredovisningen från år 2009 beskrivs hur Swedbank har intensi-

fierat insatserna för att minska koncernens risker. Alla åtgärder beskrivs vara motiverade 

av den gångna finanskrisen. Bankens system för riskkontroll förstärktes och en rad åtgär-

der för att hantera kredit-, marknads-, likviditets- och operativ risk vidtogs. Det genom-

fördes en omorganisation i verksamheten och en helt ny befattning som koncernövergri-

pande riskchef tillsattes med särskilt fokus på integrerat risktänkande. Swedbanks sär-

skilda kreditavdelningar för att hantera nuvarande och potentiella problemkrediter för-

stärktes med både intern och extern expertis. En grundlig analys genomfördes för varje 

problemkredit och en åtgärdsplan fastställdes. Ett bolag som ska förvalta och förädla 

övertagna säkerheter, kallat Ektornet, etablerades under året för att över tid erhålla ett 

så stort värde som möjligt för bankens aktieägare. För att Swedbank ska behålla en kon-

kurrenskraftig kapitalisering genomfördes till följd av den globala finanskrisen en nye-

mission på 15,1 miljarder kronor, samt åtgärder som substantiellt minskade de riskvägda 

tillgångarna. Som nämnts tidigare finns ett avsnitt om årets viktiga händelser både i in-

ledningen och i de olika riskavsnitten. I det inledande avsnittet beskrivs det som nämnts 

ovan, riskhanteringen i organisationen och övergripande åtgärder som satts in i verksam-

heten. I avsnitten knutna till de studerade riskerna beskrivs konsekvenser av den djupa 

globala konjunkturnedgången specifika för just den presenterade risken, och åtgärder 

som genomförts för att hantera dessa. 

 

Som tidigare nämnts är riskrapporten 2011 inte strukturerad på samma sätt som 2007 

och 2009, och den är heller inte genomgående knuten till krisen som varit. Det benämns 

dock att i samband med den globala finanskrisen blev det uppenbart hur viktig en god 

likviditetshantering och finansieringsstrategi är, men även att omvärldens bild av risken 

i kreditportföljen är en avgörande faktor för finansieringsmöjligheterna för en bank. Åt-

gärder har vidtagits till följd av oroligheter i omvärlden men också till följd av nya regel-

ändringar. Exempelvis testas extremt negativa men möjliga scenarion i bankens interna 

kapitalutvärderingsprocess, för att bedöma om kapitalbufferten vid varje tidpunkt är till-

fredsställande. Givet oroligheterna och den stora osäkerheten i den globala ekonomin vi-

sas utlösande faktorer i ett potentiellt scenario, däribland läget i den amerikanska ekono-
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min, och Swedbanks utfall av det scenariot. Swedbank beskriver också att deras expone-

ringar mot PIIGS-länderna har gåtts igenom särskilt på grund av den Europeiska stats-

skuldskrisen. 

 

Riskrapporten i årsredovisningen från 2013 är jämfört med tidigare års rapporter mer 

vagt knuten till krisen som varit. Riskhanteringen och dess processer får mycket ut-

rymme, och benämns vara kopplat till medarbetarna. Det är deras ansvar att hantera po-

tentiella risker, som en integrerad del i affärsverksamheten. Det är centralt för Swedbank 

att hålla en kapitalbuffert som skydd mot konjunkturnedgångar, och situationen i omvärl-

den menas ha haft en låg effekt på bankens kunder. Den globala finanskrisen ändrade dra-

matiskt synen på bankens kapitalisering, och ett stort antal regelverksförändringar som 

syftar till att öka storlek och kvalitet på bankernas kapitalbas har införts. I slutet av risk-

rapporten finns ett avsnitt som presenterar nya regler gällande kapital och dess påverkan 

på̊ banken, och Swedbank nämner även att de lämnade in en återhämtningsplan till Fi-

nansinspektionen i december 2013.  
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5. Analys 

 

I detta kapitel kommer teorin som presenterades i uppsatsens andra kapitel att appliceras på det 

material som samlats in, vilket presenterades i föregående kapitel. Analysen utgår inledningsvis från 

frågorna i den tidigare presenterade modellen om kvalitetsbedömning. Därefter följer en samman-

fattning av analysen och slutligen en diskussion kring studiens resultat.  

 

5.1 Är riskinformationen som presenteras företagsspecifik eller generell?  

I kapitel två presenterades Abrahams och Shrives (2014) modell om bedömningen av kva-

liteten i företags riskrapportering. Modellen modifierades av uppsatsförfattarna och i ka-

pitel tre beskrevs hur studien kommer att kategorisera information i riskrapporterna som 

generell respektive företagsspecifik. Abraham och Shrives (2014) menar att en riskrap-

port med företagsspecifik information är en riskrapport med god kvalitet. För att under-

lätta förståelsen, för vad som i denna studie har kategoriserats som generellt respektive 

företagsspecifikt, har nedanstående tabeller med exempel tagits fram. 
 

Tabell 1. Exempel på generell och företagsspecifik information - Kreditrisk 

Kreditrisk Generell Företagsspecifik 

Handelsbanken 

Kreditrisk är risken att drabbas av en ekono-

misk förlust som följd av att bankens motpar-

ter inte fullföljer sina kontraktsenliga förplik-

telser. 

Eftersom strukturen är decentraliserad bidrar 

det till snabbare beslut och agerande än ifall or-

ganisationen hade haft en centraliserad hante-

ring av problemkrediter. 

Nordea 

Kreditrisk är risken för förlust om en kund inte 

fullgör sina avtalsförpliktelser och att eventu-

ella säkerheter inte täcker de aktuella fordring-

arna. 

Varje kundansvarig enhet har huvudansvaret 

för att hantera kreditrisker i sina respektive 

verksamheter, med bland annat identifiering, 

kontroll och rapportering. 

SEB 
Kreditrisk är risken för att en kredittagare inte 

klarar fullgöra sina förpliktelser gentemot ban-

ken.  

SEB benämner svenska och norska starka före-

tag samt svenska hushåll som de segment där 

kreditexponeringen är störst.  

Swedbank 

Kreditrisk är risken för att en motpart, också 

kallad kredittagare, inte fullgör sina förpliktel-

ser mot banken, samt risken för att ställda sä-

kerheter inte täcker fordran. 

Banken har ett internt riskklassificerings-sy-

stem (IRK) vars mål är att förutsäga sannolik-

heten för fallissemang inom tolv månader.  
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Tabell 2. Exempel på generell och företagsspecifik information - Likviditetsrisk 

Likviditetsrisk Generell Företagsspecifik 

Handelsbanken 

Likviditetsrisk är risken att banken inte har 

möjlighet att fullfölja sina betalningsförpliktel-

ser, utan att drabbas av oacceptabla kostnader 

eller förluster. 

Banken utför stresstester där olika stressade 

likviditetsscenarion testas vilket deras interna 

styrning av likviditetssituationen baseras på.  

Nordea 

Likviditetsrisk är risken att endast kunna full-

göra sina likviditetsåtaganden till en ökad kost-

nad eller i sista hand, inte kunna fullgöra åta-

ganden vid förfall. 

Likviditetsstrategin hos Nordea bygger på̊ fast-

ställda riktlinjer som i sin tur resulterar i olika 

åtgärder, limiter och rutiner för likviditetsrisk. 

SEB 

Likviditetsrisk är risken för att koncernen, 

inom en definierad tidsperiod, inte kan refi-

nansiera sina tillgångar eller inte kan möta kra-

ven på likviditet.  

SEB använder ett flertal olika metoder för att 

mäta likviditetsrisk däribland analys av fram-

tida kassaflöden, scenarioanalys och kortfristig 

pantsättningskapacitet. 

Swedbank 

Likviditetsrisk är risken för att inte kunna in-

fria betalningsförpliktelser vid respektive för-

fallotidpunkt, utan att kostnaden för att erhålla 

betalningsmedel ökar avsevärt.  

Swedbank har etablerat en diversifierad upplå-

ning genom ett antal kort- respektive långfris-

tiga upplåningsprogram på̊ flera olika kapital-

marknader.  

 

 

Tabell 3. Exempel på generell och företagsspecifik information - Marknadsrisk 

Marknadsrisk Generell Företagsspecifik 

Handelsbanken 
Marknadsrisk uppstår i pris- och volatilitets-

förändringar som finns på de finansiella mark-

naderna. 

Marknadsrisken hanteras huvudsakligen i 

Handelsbanken Capital Markets, Centrala Fi-

nansavdelningen och i Handelsbanken Liv. 

Nordea 

Marknadsrisk är risken för förlust i innehav 

och transaktioner till följd av förändringar i 

marknadskurser och parametrar som påverkar 

marknadsvärdet. 

Nordeas marknadsrisk mäts genom bland an-

nat stresstester, simulation av scenarion och 

VaR, som beräknas med hjälp av historisk si-

mulering. 

SEB 

Marknadsrisk är risken för förlust eller lägre 

framtida intäkter till följd av förändringar i 

räntor, valutakurser, råvarupriser och aktie-

kurser.  

Banken gör en uppdelning mellan marknads-

risk i tradingverksamheten och marknadsrisk i 

den övriga verksamheten. 

Swedbank 

Marknadsrisk är risken för att förändringar i 

riskfaktorer, exempelvis räntor, valutakurser 

och aktiekurser leder till att koncernens resul-

tat, eget kapital eller värde minskar. 

Swedbanks marknadsrisker hanteras centralt 

av Group Treasury med ett klart uttalat upp-

drag att minimera eventuell negativ påverkan 

på̊ Swedbanks resultat och eget kapital.  
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Tabell 4. Exempel på generell och företagsspecifik information - Operationell/Operativ risk 

Operationell/ 

Operativ risk 
Generell Företagsspecifik 

Handelsbanken 

Operativ risk innebär risken för förluster som 

uppstår till följd av icke ändamålsenliga eller 

misslyckade processer internt, mänskliga fel, 

felaktiga system eller externa händelser. 

Genom det decentraliserade arbetssätt som 

Handelsbanken har, ökar kostnadsmedveten-

heten och även vaksamhet mot eventuella för-

luster och risker inom verksamheten. 

Nordea 

Operativ risk är risken för förlust eller skada 

till följd av brister eller fel som kan hänföras till 

interna processer, människor och system eller 

händelser i omvärlden. 

Huvudprincipen för att hantera den operativa 

risken i Nordea är deras tre försvarslinjer. 

SEB 

Operationell risk är risken för förlust på grund 

av otillräckliga eller misslyckade interna pro-

cesser, människor och system eller händelser i 

omvärlden så som naturkatastrofer eller 

brottslighet. 

SEB:s tabeller över antalet registrerade och 

analyserade händelser visar att den operation-

ella risken kopplad till utförande, leverans och 

processhanteringen är den största för banken. 

Swedbank 

Operativ risk är risken för förluster till följd av 

icke ändamålsenliga eller otillräckliga interna 

processer eller rutiner, mänskliga fel, felaktiga 

system eller externa händelser.  

Swedbank fokuserar löpnade på̊ att identifiera 

risker samt implementera åtgärder för att mot-

verka penningtvätt samt terroristfinansiering. 

 

Tabell 5. Exempel på generell och företagsspecifik information - Affärsrisk 

Affärsrisk Generell Företagsspecifik 

Handelsbanken 
Affärsrisk är den risk som kan kopplas till 

oväntade resultatförändringar som kan uppstå 

inom varje affärsområde. 

- 

Nordea - - 

SEB 
Affärsrisk är risken för minskade intäkter på 

grund av volymminskningar, prispress eller 

konkurrens.  

SEB beskriver under ett av åren hur en kost-

nadsutvärdering av olika affärsområden ledde 

till att kontorsrörelserna i Tyskland och 

Ukraina avyttrades. 

Swedbank - - 

 

Sett till tabellerna ovan innehåller bankernas rapporterade risker både generell och före-

tagsspecifik information. En generell riskfaktor förklaras enligt Abraham och Shrives 

(2014) som en riskfaktor som enkelt kan skrivas in i riskrapporteringen tillhörande vilket 

företag eller år som helst. Den empiriska studien visar att det främst är bankernas defi-

nitioner av riskerna som kan kategoriseras som generella. Den största delen av banker 

riskrapporter består därmed av information som kan anses vara företagsspecifik.  
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Den företagsspecifika information som bankerna presenterar i kreditrisken är exempel-

vis hur de internt arbetar med att minska riskerna i organisationen och vilka motparter 

de är exponerade mot. I avsnittet för likviditetsrisk redogör bankerna för deras individu-

ella metoder och system för att mäta risken. Stresstester utförs för att sedan användas vid 

den interna hanteringen av likviditetsriskerna. Marknadsrisken mäts med stresstester 

och VaR, och alla banker nämner vilken avdelning inom organisationen som hanterar 

marknadsriskerna. Trots att alla banker använder sig av VaR-mätningar har denna in-

formation kategoriserats som företagsspecifik. Anledningen är att bankerna använder sig 

av olika tidsperioder i sin modell samt använder sina egna siffror som input. Beträffande 

den operativa/operationella risken nämner bankerna bland annat vilka metoder de an-

vänder för att identifiera risker samt åtgärder för att motverka dessa. Varken Nordea eller 

Swedbank nämner affärsrisken, Handelsbanken presenterar endast en kort definition av 

risken medan SEB har både en generell definition samt företagsspecifik information. Sam-

mantaget kan sägas att det både finns kvalitativ och kvantitativ information som presen-

teras som företagsspecifik. I tabeller och diagram appliceras bankernas egna siffror och 

aktuell information för respektive år.  

 

Enligt Abraham och Shrives (2014) är en riskrapport av god kvalitet när ett företag pre-

senterar företagsspecifik information. Graden av företagsspecifik information diskuteras 

inte i modellen och andelarna generell och företagsspecifik information ställs inte emot 

varandra. Modellen säger endast att kvaliteten är god när företagsspecifik information 

nämns i riskrapporterna. Vidare kan diskuteras huruvida alltför företagsspecifik och de-

taljerad information alltid är bra. Nordea lägger exempelvis mycket fokus på sin mätning 

av det strukturella räntenettot (SIIR). Denna typ av information kan tänkas bli svårt för 

mottagaren av rapporten att förstå, och därmed bidrar det inte med information som är 

till nytta för aktieägarna, vilket Collier (2009) beskriver som grunden i en finansiell rap-

port. Till denna diskussion kan aspekter från ägarkostadsteorin adderas. Teorin belyser 

avvägningen kring hur mycket och vilken information som ska presenteras i de finansiella 

rapporterna. 

 

Då finansiella institutioner och banker utgör en viktig del av det finansiella systemet som 

intermediärer och således har många intressenter, är det av värde att de presenterar ak-

tuell och företagsspecifik riskinformation. Enligt den studerade empirin och applicerad 

teori är det vad Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank gör. Kopplat till modellens 

första fråga, ifall informationen som ges är företagsspecifik eller generell, levererar de 

svenska storbankerna enligt Abrahams och Shrives (2014) teori riskrapporter av god kva-

litet med mycket företagsspecifik information. 

 

5.2 Finns det förändringar i riskrapportens innehåll över tid? 

Nedan ges en sammanfattning av inom vilka områden i riskrapporten förändringar har 

anträffats. Enligt Abraham och Shrives (2014) tyder förändringar i riskrapporterna på att 

företaget ifråga uppdaterar dem med aktuella ämnen. Förändringar vittnar även om att 

företagen inte arbetar utifrån en standardiserad mall utan omprövar sina bedömningar 
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varje år. Därför bedöms riskrapporten som mer kvalitativ och aktuell, och därmed mer 

användbar för företagens olika intressenter.  
 

Tabell 6. Förändring i bankernas riskrapporter 

Förändring Handelsbanken Nordea SEB Swedbank 

Längd: Förändrad Förändrad Förändrad Oförändrad 

Innehåll:     

 Kreditrisk Förändrad Förändrad Förändrad Förändrad 

 Likviditetsrisk Förändrad Förändrad Förändrad Förändrad 

 Marknadsrisk Förändrad Förändrad Förändrad Förändrad 

 Operationell risk Förändrad Förändrad Förändrad Förändrad 

 Affärsrisk Oförändrad - Förändrad - 

Risk i fokus: Oförändrad Oförändrad Förändrad Oförändrad 

 

Den empiriska studien tog fasta på förändringar i längd, innehåll samt vilken risk som 

varit i fokus. Alla studerade banker utom Swedbank har förändras påtagligt i längd genom 

åren. Att längden på rapporten har förändrats innebär dock inte per definition att inne-

hållet har förändrats nämnvärt. Studien av de olika riskkategorierna visade dock att även 

innehållet förändrats över tid, i alla kategorier förutom Handelsbankens affärsrisk. Alla 

banker uppdaterar den kvantitativa beskrivningen av riskerna med siffror hämtade från 

året som gått. Även den kvalitativa informationen förändras, exempelvis har Nordea varje 

år ett stycke under avsnittet för likviditetsrisk som beskriver läget under det gångna året. 

Förändringar sker också till viss del i upplägg och styckesindelningar. Det som är gemen-

samt för alla bankerna är att de ständigt beskriver uppdateraringarna av sina mätmetoder 

och modeller för riskhantering. Detta tyder på att de anser det viktigt att sprida aktuell 

information om sin riskhantering till mottagarna av årsredovisningen och att de inser vik-

ten av att förmedla en trovärdig och aktiv riskhantering. En möjlig anledning till en del av 

förändringarna kan vara de nya regelverken som introducerats under åren. I exempelvis 

SEB:s riskrapport har det tillkommit avsnitt inom likviditetsrisken kopplat till de nya lik-

viditetsreglerna i Basel-regelverken.  

 

Det var svårare att urskilja förändringar gällande vilken risk banken fokuserade på. Alla 

banker ägnar proportionellt sett mest utrymme åt kreditrisken samtliga år. SEB är den 

enda banken som varje år även beskriver i text vilken risk som har fokus. Här kunde en 

viss förändring identifieras då olika risker så som makroekonomiska faktorer, kreditrisk 
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och ökat fokus på likviditetsrisk nämndes. Nordea benämner år 2007 och 2009 att kredi-

trisken är bankens viktigaste risk. Enligt diagram 2 är denna risk störst även de övriga 

åren, därför har denna kategori setts som oförändrad. Liknande bedömning har gjorts på 

Handelsbanken, där de endast benämner kreditrisken som störst år 2007. Swedbank be-

skriver i rapporterna från 2011 och 2013 att kreditrisken är den dominerande risken och 

denna risk ges också mest utrymme alla studerade år, varför denna bank också blivit ka-

tegoriserad som oförändrad. Det kan finnas naturliga orsaker till att fokusområdet varit 

detsamma under de fyra studerade åren, så som exempelvis den gångna finanskrisen. 

Därför dras ingen slutsats kring att kvaliteten är dålig endast på grund av att fokus till stor 

del är oförändrat. I studiens andra fråga görs den samlade bedömningen att förändring-

arna bankerna genomför i riskrapporterna årligen vittnar om att rapporterna upprätthål-

ler en god kvalitet. 

 

5.3 Har betydande händelser identifierats i tidigare riskrapportering? 

Om ett företag valt att redovisa potentiella risker angående viktiga händelser innan de 

skett, visar enligt Abraham och Shrives (2014) ifall företagets riskmedvetenhet varit upp-

daterad. Som tidigare presenterats, valdes i studien den globala finanskrisen som en be-

tydande händelse för aktörerna i bankbranschen. I riskrapporteringen för år 2007 finns 

hos alla de fyra studerade bankerna benämningar som direkt syftar på, eller som kan tän-

kas att syfta på, marknadsläget i USA och den stundande krisen.  

 

Handelsbanken presenterar kortfattat att det råder turbulens på marknaden, och i Nor-

deas riskrapport nämns i korthet hur de är exponerade mot den amerikanska subprime-

marknaden. Utöver det nämns inte något mer kring andra ekonomiska oroligheter som 

kan kopplas till den kommande finanskrisen i deras riskrapporter. I SEB:s rapport om risk 

nämns att det råder oroligheter kopplade till den amerikanska subprime-marknaden 

samt hur prisnedgången sett ut på bostadsmarknaden i USA. På grund av denna mark-

nadsturbulens valde SEB bland annat att emittera förlagslån och öka utgivningen av sä-

kerställda obligationer. Även Swedbank tar upp oroligheterna kring subprime-krisen på 

den amerikanska bolånemarknaden, i samband med hanteringen av likviditetsrisker. För 

att öka beredskapen inför fortsatta likviditetsproblem använde Swedbank en mer proak-

tiv finansieringsstrategi, och det var avgörande att Swedbank Hypotek erhöll tillstånd att 

emittera säkerställda obligationer.  

 

Trots att Handelsbankens och Nordeas beskrivning av oroligheterna är begränsade görs 

bedömningen att detta nämnts tillräckligt för att tyda på den riskmedvetenhet Abraham 

och Shrives (2014) beskriver. Följaktligen görs bedömningen att alla bankerna arbetar 

proaktivt och har en god vilja att redovisa potentiella risker. Eftersom den rapporterade 

informationen är snarlik i riskrapporteringen hos de fyra storbankerna, pekar det på att 

oroligheterna var påtagliga under den aktuella perioden. Genom att redovisa om riskerna 

i förväg förmedlar bankerna, enligt Abraham och Shrives (2014), en medvetenhet kring 

sina egna risker och hur de kan bli påverkade av dem. Denna typ av riskrapportering ger 

en indikation på hög trovärdighet då det visar att bankerna är öppna kring vilka risker 
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som kan komma att drabba dem. Det visar även att bankerna har en vilja att tillfredsställa 

sina intressenter och tyder på en god kvalitet i deras riskrapportering. Utifrån ovan reso-

nemang görs bedömningen att betydande händelser har identifierats hos samtliga banker 

i tidigare riskrapportering, vilket besvarar studiens tredje fråga.  

 

5.4 Har betydande observerade händelser blivit diskuterade i efterföljande riskrappote-

ring? 

Hur ett företag väljer att rapportera kring betydande händelser efter de inträffat, menar 

Abraham och Shrives (2014) kan vara en indikation på ifall de vill visa transparens gente-

mot sina intressenter. Som nämndes i föregående fråga valdes den globala finanskrisen ut 

som en betydande händelse, och av de fyra bankerna som studerats benämner samtliga 

finanskrisen i efterföljande riskrapporter. 

 

I samtliga av de fyra studerade bankernas riskrapporter från år 2009 påpekas att det 

gångna året varit turbulent och att en stor osäkerhet kring den ekonomiska utvecklingen 

fortfarande råder. Exempelvis beskriver Handelsbanken att företag tvingats anpassa sig 

till en lägre efterfrågan och en högre arbetslöshet, vilket även drabbade bankens kunder, 

både direkt och indirekt, och därigenom även banken. Den gångna finanskrisen hade en 

enorm effekt på de globala finansiella marknaderna, och alla åtgärder som vidtagits besk-

rivs vara motiverade av krisen. Riskhanteringen i alla bankerna förstärktes både internt 

och externt, som en direkt konsekvens av krisen.  

 

En direkt koppling till den globala finanskrisen är inte lika tydlig i riskrapporterna från år 

2011 och 2013, utan då fokuseras snarare på en generell osäkerhet i omvärlden och ett 

långsiktigt risktänk. Bland annat skriver både SEB och Handelsbanken om en potentiellt 

ihållande osäkerhet och deras oro inför framtiden. Nordea och Swedbank presenterar in-

formation angående andra krisdrabbade länder i omvärlden och deras koppling till ban-

ken. Vikten av en långsiktigt stabil finansiering är något som både Handelsbanken, Swed-

bank och SEB tar upp. År 2011 började SEB applicera siffror från den volatila perioden 

kring Lehman Brothers konkurs i sin VaR-mätning, vilket kan ses som en direkt konse-

kvens av finanskrisen. Generellt beskrivs hos alla fyra banker att åtgärder kring riskhan-

teringen, har vidtagits till följd av oroligheterna i omvärlden, men också till följd av nya 

regeländringar. 

 

Som svar på studiens fjärde fråga kan styckena ovan påvisa att alla fyra bankerna rappor-

terar om finanskrisen efter den inträffat, hur den påverkade banken samt deras sätt att 

arbeta med riskhantering. Enligt Abrahams och Shrives (2014) modell är det en indikat-

ion på att de vill leverera riskrapporter av god kvalitet och det visar prov på hög transpa-

rens gentemot sina intressenter.  
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5.5 Sammanfattning av analys  

För att sammanfatta vad den applicerade teorin säger angående det som presenterats i 

empirin, följer nedan kortfattade svar på Abrahams och Shrives (2014) modell. 

 

Är riskinformationen som presenteras företagsspecifik eller generell?  

Samtliga studerade banker presenterar både generell och företagsspecifik information i 

sina riskrapporter. Till största del presenteras företagsspecifik information, vilket enligt 

Abraham och Shrives (2014) tyder på god kvalitet. Då banker är en viktig del av det finan-

siella systemet, är detta även något som med största sannolikhet efterfrågas av deras in-

tressenter.  

 

Finns det förändringar i riskrapportens innehåll över tid? 

Enligt tabell 6 är innehållet i majoriteterna av valda kategorier uppdaterat och förändrat 

från år till år, i alla fyra bankernas riskrapporter. Att innehållet i bankernas riskrapporter 

förändrades och uppdaterades över tid tyder på ett aktivt riskhanteringsarbete enligt Ab-

raham och Shrives (2014).  

 

Har betydande händelser identifierats i tidigare riskrapportering? 

Alla bankerna identifierade den globala finanskrisen på något vis i riskrapporterna från 

år 2007, vilket innebär att de arbetar proaktivt. Bankerna visar att de aktivt hanterar ris-

ker och identifierar möjliga betydande händelser innan de inträffar, vilket ger en indikat-

ion på hög trovärdighet. Det pekar även på att bankernas önskan att tillfredsställa sina 

intressenter är hög. Ovan resonemang tyder enligt Abraham och Shrives (2014) på att 

riskrapporten håller en god kvalitet och att bankernas riskmedvetenhet är uppdaterad. 

 

Har betydande observerade händelser blivit diskuterade i efterföljande riskrapportering? 

Samtliga studerade banker tar i riskrapporterna för år 2009, 2011 samt 2013 upp hur den 

globala finanskrisen påverkade banken och hur de valde att hantera den. Ju senare risk-

rapporten är ifrån, desto svårare är det dock att identifiera att information de nämner är 

kopplat till just finanskrisen. Att en betydande händelse tas upp i riskrapporten i efter-

hand tyder, enligt Abraham och Shrives (2014), på transparens hos bankerna och återi-

gen, en vilja att tillfredsställa sina intressenter. Därmed håller riskrapporteringen en god 

kvalitet. 

 

5.6 Resultatdiskussion 

Av ovan empiri och analys att döma kan vid en jämförelse mellan de fyra olika bankerna 

konstateras att innehållet i deras riskrapporter är väldigt lika. Samtliga banker presente-

rade en stor andel företagsspecifik information, de förändrar sina rapporter årligen och 

beskriver den globala finanskrisen både innan och efter den inträffade, dock i varierande 

omfattning. Anledningen till homogeniteten i resultatet kan vara att alla bankerna är 

svenska storbanker med liknande affärsområden, intressenter och regelverk. I diskuss-

ionen kan även den institutionella teorin kopplas in. Di Maggio och Powell (1983) menar 
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att organisationer inom samma bransch åsidosätter konkurrens och effektivitet och för-

ändras istället till att bli mer lika varandra. Framförallt kan den tvingande och den imite-

rande isomorfismen, som Eriksson-Zetterqvist (2009) beskriver, ge oss indikationer på 

varför rapporteringarna är lika. Den tvingande isomorfismen kan utgöras av de IFRS-stan-

darder och Basel-regleringar som finns kring riskrapportering, vilka till viss del tvingar 

banker rapportera lika. Den imiterande isomorfismen avspeglas i att organisationer i ti-

der av osäkerhet tenderar att välja att likna sina framgångsrika konkurrenter. Detta kan 

kopplas till den finansiella oron som rådde i Europa under de studerade åren.  

 

I inledningsfasen av studien gjordes avgränsningen att bara studera riskavsnittet i ban-

kernas årsredovisningar. Vissa företag benämner dock faktorer som kan härledas till den 

kommande finanskrisen i exempelvis avsnittet där VD:n har ordet eller i förvaltningsbe-

rättelsen. Även efterföljande rapportering kring den globala finanskrisen finns att hitta i 

övriga delar av årsredovisningen, vilket kan ha lett till att en del aspekter kopplat till just 

riskrapporteringen har utelämnats i denna uppsats. Det kan tänkas att viktig information 

från det gångna året så som vilket riskområde som har fokus och vilka viktiga händelser 

som identifierats, fått utrymme i en annan del av årsredovisningen istället. Det som moti-

verar denna studie är att en intressent som vill bli informerad om företagets risker och 

hur de hanteras, troligtvis kommer att söka sig till endast riskavsnittet och inte studera 

hela årsredovisningen i detalj.  

 

Vidare väcktes under studiens gång frågor kring om bankerna eventuellt identifierade 

tecken på den globala finanskrisen tidigare än 2007. År 2007 hade tydliga tecken på kri-

sen redan börjat utkristalliseras vilket gjorde att bedömningen av bankernas identifiering 

blev relativt trivial. Studiens resultat hade eventuellt blivit annorlunda om år 2005 och 

2006 tagit med i beräkningen, eftersom bankernas förmåga till att förutse och identifiera 

faktorer i förväg hade satts på större prov då.  
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6. Slutsats 

 

I detta kapitel följer ett resonemang kring modellens delfrågor och utifrån dessa frågor menar vi att 

bringa klarhet i syftet med uppsatsen; att beskriva och analysera innehållet i bankers riskrapporte-

ring och huruvida en förändring har skett. Slutligen presenteras en avslutande diskussion kring upp-

satsen i sin helhet och förslag till vidare forskning.  

 

6.1 Vad består innehållet i bankers riskrapportering av och har det förändrats över tid? 

För att besvara vår problemformulering användes fyra frågor med ursprung i Abrahams 

och Shrives (2014) modell där kvaliteten på innehåll och förändring över tid undersöktes. 

 

I studiens första fråga konstaterades att de studerade svenska storbankerna presenterar 

en stor del företagsspecifik information i sina rapporter. Den andra frågan visade att för-

ändringar sker årligen i riskrapporterna och de uppdateras med aktuell information och 

nya metoder för riskhantering. I fråga tre och fyra gjordes bedömningen att alla bankerna 

är transparenta kring vilka aktuella risker som finns och beskriver dessa både innan och 

efter den globala finanskrisen.  

 

Sammantaget görs bedömningen att utifrån Abrahams och Shrives (2014) modell håller 

innehållet i bankernas riskrapporter en god kvalitet. Vår slutsats är således att bankernas 

riskrapporter under de studerade åren har innehållit en stor mängd aktuell information 

både kring det egna företaget och kring omvärldsläget. Rapporterna förändrades mellan 

åren för att innehålla uppdaterad företagsspecifik information.  

 

6.2 Avslutande diskussion  

Som ett avslutande tillägg kan den centrala roll som Abrahams och Shrives (2014) modell 

fått i denna uppsats diskuteras. Det finns tänkbara argument emot att Abrahams och Shri-

ves (2014) modell om kvalitetsbedömning är lämplig vid undersökning av banker. Banker 

får anses vara experter inom området riskhantering, eftersom det är en del av deras dag-

liga verksamhet. Enligt uppsatsförfattarna är riskrapporterna hos alla fyra bankerna väl 

genomarbetade, professionellt utformade och rika på information. Således blev det pro-

blematiskt att undersöka om kvaliteten på bankernas riskrapportering höll måttet. Abra-

hams och Shrives (2014) modell är inte utformad specifikt för att passa in på banker, utan 

den ska kunna appliceras på alla tänkbara företag. Modellen kan tänkas att passa bättre 

på företag som inte kommit lika långt i utvecklingen av sin riskhantering och rapporte-

ringen kring riskerna, men även på mindre banker vars riskhantering inte är en lika vital 

del av det finansiella systemet.  

 

Det finns argument som talar emot huruvida kvaliteten i en riskrapport kan bedömas end-

ast utifrån företagsspecifik information, förändring och information kring betydande hän-

delser. Det kan tänkas att en så pass komplicerad verksamhet som banker bedriver, skulle 
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behöva bedömas utifrån ytterligare parametrar och faktorer. Bankernas riskrapporter är 

omfattande och en reflektion bör göras kring ifall årsredovisningen är rätt forum att lyfta 

all denna information. Informationen måste vara greppbar för mottagaren, annars finns 

risk att den befintliga informationsasymmetrin mellan banker och deras intressenter sna-

rare ökar än minskar.  

 

6.3 Förslag till vidare forskning  

Utifrån tidigare resonemang där modellens lämplighet ifrågasattes, kan ett förslag till 

fortsatt forskning vara att undersöka bankernas riskrapportering utifrån en annan mo-

dell. Med en modell utformad för bankernas verksamhet, med mer bankspecifika faktorer 

och aspekter i beaktning, kan det tänkas att resultatet blivit annorlunda och kvaliteten på 

innehållet inte påvisats att vara lika god. 

 

Som nämnts tidigare har vi, på grund av studiens omfattning, endast studerat informat-

ionen presenterad i riskavsnittet. En intressant infallsvinkel på en kommande studie hade 

varit att studera innehållet i hela årsredovisningen, för att få med alla aspekter om risk-

rapportering. Det hade även varit av intresse att titta på förändringar i innehåll under en 

längre tidsperiod. En hypotes är att större förändringar kan urskiljas vid en studie med 

start på 1900-talet, då utvecklingen kan tänkas ha gått snabbt de senaste åren.  

 

Denna studies fokus har bland annat varit att undersöka när, var och vad i innehållet som 

förändrats. En framtida studie hade kunnat lägga sitt fokus i hela Elliots (2015) analytiska 

modell (se figur 1) och även fokusera på varför och hur dessa förändringar ägt rum. Det 

hade kunnat vara av intresse att koppla in olika typer av faktorer som påverkat riskrap-

porteringen. Exempel på faktorer skulle kunna vara ökade krav från intressenter, nya re-

gleringar som införts och teknisk utveckling.  
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