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Abstract 
 
The purpose of this essay was to explain the contributory factors that influence the choice 

of account risk management in the annual report or not. Under the influence of the 

institutional theory and our frame of reference we constructed our own theory of account 

risk management. The method we used for the study was a survey method and the data 

we collected came from companies listed on the Stockholm Stock Exchange. When we 

analysed the collected data, with Fisher‘s exact probability test, we found a significant 

connection between company having a risk manager and account risk management. There 

were also tendencies between account risk management and our two variables “true and 

fair view” and “openness and credibility”. The report is written in Swedish, which is our 

mother tongue. 

 
Keywords: risk, risk management, account risk management. 
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Sammanfattning 
 

Syftet med uppsatsen var att utvärdera varför företag väljer respektive inte väljer att i sin 

externa redovisning visa de risker de utsätts för. Uppsatsen har koncentrerats till den 

redovisning av risk som sker i förvaltningsberättelse och i noter och undersöker endast 

börsnoterade bolag i branscherna industri och IT.  

 

Vår teori består av egen modell som byggts upp med influenser från den institutionella 

teorin. Teorin består av tio faktorer som kan påverka valet av att redovisa sin risk eller ej.  

 

Undersökningen har genomförts med en e-mailbaserad surveyundersökning. Genom det 

empiriska resultatet vi erhöll försökte vi att urskilja tendenser till valet av att redovisa sin 

risk eller ej. På grund av att vi försökt att påvisa tendenser, och ej förklara samband, hos 

företagen valde vi att arbeta utifrån en signifikansnivå på 5 %.  

 

För de hypoteser som testades genom Fisher’s exakta test var det endast en hypotes som 

visade att signifikant samband fanns. För vårt urval förelåg signifikant samband mellan 

att företaget redovisar sin risk och att de inom företaget har en ansvarig för sin 

riskhantering. Övriga tester av hypoteser presenterades i diagram där eventuella 

tendenser urskiljdes. De tendenser vi kunde utläsa var att man redovisade sin 

riskhantering för att visa öppenhet och skapa trovärdighet samt för att man ansåg att det 

ingår i begreppet rättvisande bild.  

 

Den teori vi byggde upp våra hypoteser ur visade sig stämma på de faktorer som 

påverkade företag att redovisa sin riskhantering. Vi lyckades dock inte presentera någon 

faktor som påverkade företaget att ej redovisa sin riskhantering. Anledningarna till detta 

kan vara många men det kan vara så att de som redovisar sin risk väljer att framhäva 

detta medan de som inte redovisar inte gärna skyltar med de anledningar som ligger 

bakom. 
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1. Inledning 

Detta kapitel inleds med en kort förklaring av vad risk är och ur vilka perspektiv man kan 

se begreppet risk. Därefter kommer en diskussion om vårt problem vilket ligger till grund 

för syftet. Kapitlet fortsätter genom att vi redogör för de avgränsningar som gjorts 

varefter uppsatsens fortsatta disposition avslutningsvis beskrivs. 

1.1 Bakgrund 

Vad är en risk och vilka risker utsätts ett företag för? Enligt Nationalencyklopedin 

innebär risk att något oönskat skall inträffa. Risk är ett mångtydigt begrepp som berör 

alla mer eller mindre. Hela vårt samhälle präglas av risker av olika slag. Många anser att 

risk och hot är ungefär detsamma, dock finns det en klar skillnad mellan dessa. Vi lever 

ständigt med en massa risker runt omkring oss men det är endast ett fåtal av dessa som 

utgör ett egentligt hot och därför bör man koncentrera sig på dessa hot och ej på alla 

risker. (Hamilton, 1996) 

 

Man kan se risk ur tre perspektiv; risk som möjlighet, osäkerhet och fara. Genom att 

betrakta risk som en möjlighet tydliggörs relationen mellan risk och avkastning, ju större 

risk desto större möjlighet till avkastning. Det gäller att ta vara på möjligheterna som 

finns i och runt organisationen för att få bästa möjliga avkastning. När risk istället ses 

som en osäkerhet eller fara innebär det att man intar en mycket defensiv ställning. För 

gemene man ses risk dock ofta som något negativt som man vill förebygga. (Frost & 

Allen, 2001) 

 

Det är inte bara de mänskliga riskerna som präglar samhället. Företag utsätts ständigt för 

risker och det är omöjligt för företag att helt undvika dessa risker. På senare år har dock 

synen på risk förändrats en del. Många ser numera risker även som möjligheter och inte 

bara som faror (Wennberg, 1998). Att risk kan uppfattas på helt olika sätt illustreras bäst 

med den kinesiska symbolen för risk. Denna symbol är en sammansättning av två olika 

symboler, där den ena symbolen står för fara och den andra för möjlighet (Nilsson, 

Isaksson & Martikainen, 2002). 

 

På senare tid har alla företag mer eller mindre varit tvingade att skaffa sig en riskstrategi 

och en riskpolicy för att förstå vilka risker de utsätts för. Risktänkande och 
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riskmedvetande genomsyrar därmed många organisationer i dagens samhälle. Riskerna 

bör identifieras, analyseras, utvärderas, mätas och även redovisas, internt och externt.  

 

För företagens olika intressenter torde det vara intressant att veta i vilken utsträckning 

företagen utsätts för olika risker. Då intressenter oftast inte har tillgång till all intern 

information uppstår asymmetrisk information. För att kunna avhjälpa denna asymmetri 

borde de risker företagen utsätts för, och hur man bearbetar dessa, kommuniceras ut till 

intressenterna. Detta då intressenterna, för att till exempel kunna investera rätt och 

säkerställa utlåning, måste ha tillräcklig och fulländad information för att kunna fatta rätt 

beslut. Denna diskussion leder oss till våra problem. Vilka faktorer påverkar 

redovisningen av risk och skiljer sig redovisning mellan branscher? 

 

1.2 Problemdiskussion 

Det hela började med att vi sökte uppsatsämnen på Internet. Vi hittade en del olika 

förslag men fastnade för katastrofplanering. Vi tyckte att det var ett intressant ämne 

eftersom det mer eller mindre berör alla företag. Efter en diskussion angående vårt val 

kom vi fram till att det inte riktigt höll sig inom ramen för redovisning eller revision. Vi 

tänkte ett steg längre och med lite tips från handledarna beslutade vi att vi skulle skriva 

om risk och redovisning istället.  

 

Det problem som vi anser vara det primära i den här uppsatsen är att utvärdera 

bakomliggande faktorer till varför företag väljer respektive inte väljer att redovisa sin 

risk. Problemet för med sig ett antal mer specificerade frågor angående redovisning av 

risk. Exempel på dessa frågor är: Vad innebär begreppet rättvisande bild? Påverkar de 

olika intressenterna till vilken grad man redovisar sin risk? Problemställningen för även 

med sig en rad andra frågor som måste lösas ”på vägen”. Dessa frågor avser allt från vad 

en risk är till hur risker kan hanteras. I uppsatsen kommer begreppet riskredovisning, 

eller extern redovisning av risk, ha innebörden; redovisning av riskhantering i noter eller 

förvaltningsberättelse. 

 

Vi har även valt att se om det föreligger några skillnader i riskredovisningen mellan olika 

branscher. Detta för att se om riskredovisningen är specifik för någon bransch eller om 
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den får anses vara branschoberoende. Vi har inte hittat några tidigare undersökningar som 

berör de delar vi har valt att undersöka, vilket gör uppsatsens arbete ännu mer intressant. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att utvärdera varför företag väljer respektive inte väljer att i sin 

externa redovisning visa de risker de utsätts för.  

 

1.4 Avgränsning 

För att inte få ett allt för stort problemområde att arbeta med har vi valt att göra vissa 

avgränsningar. Vi har valt att endast undersöka den externa redovisning av risk som sker 

i förvaltningsberättelse och i noter. Detta då undersökningen hade blivit för tids- och 

arbetsomfattande om vi valt att analysera varje företags specifika riskhantering. 

Uppsatsen kommer att behandla olika synsätt och regleringar inom riskhanteringen och 

kommer sålunda inte närmare behandla någon specifik risk, såsom den finansiella. Vidare 

kommer det inte att göras någon närmare beskrivning av hur riskerna kan behandlas 

finansiellt då detta inte är syftet med denna uppsats. Vi har även valt att endast undersöka 

företag som är noterade på Stockholmsbörsen då de i allmänhet påverkar fler intressenter 

än vad onoterade företag gör eftersom aktierna ligger till grund för daglig aktiehandel. Vi 

valde industri- samt IT-branschen utifrån GICS-indelningen som Stockholmsbörsen 

tillämpar. Detta då vi anser att detta ger en blandning av tjänsteföretag och 

produktionsföretag. 

 

1.5 Disposition 

I andra kapitlet redogörs för den metod som har använts för uppsatsen. Här kommenteras 

närmare varför vi valt ett positivistiskt synsätt samt en deduktiv ansats. Kapitlet avslutas 

med en genomgång av de teorival som gjorts. 

 

Tredje kapitlet innefattar vår referensram som börjar med en beskrivning av vad 

osäkerhet respektive risk är. Vi har delat in risker i externa, interna och finansiella risker. 

Efter det bygger vi upp en modell som visar hur ett företag kan hantera sina risker. I 

denna riskhantering ingår identifiering, analys, värdering, redovisning samt uppföljning 
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och utvärdering. Här har vi valt att lägga tyngdpunkten på den externa redovisningen av 

risk då syftet med uppsatsen just är att undersöka vilka faktorer som påverkar 

riskredovisningen. Därefter redogör vi för de kostnader som uppstår vid hantering av risk 

samt olika sätt att beräkna och hantera dessa kostnader. 

 

Efter referensramen har vi ett teorikapitel (kapitel fyra) där vi kortfattat beskriver den 

institutionella teorin. Med influenser av denna teori och våra egna tankar bygger vi upp 

en egen teori. Denna teori består av tio hypoteser som vi avser att testa för att kunna 

falsifiera eller icke falsifiera.   

 

Det femte kapitlet, empirin, behandlar vår empiriska metod och det empiriska resultatet. 

Under empirisk metod förklaras det urval som gjorts, hur vi valt att utforma vår enkät, 

vilket test vi avser att göra, hur vi avser att göra testet samt vald signifikansnivå. 

Avsnittet med empiriskt resultat behandlar först respondenternas svar på varje enskild 

enkätfråga och därefter kommer prövningar av våra hypoteser.    

 

Empirin följs av vårt analyskapitel. Detta kapitel knyter samman det empiriska resultatet 

med vår teori. Vi vill kunna se eventuella samband mellan våra hypoteser och vårt utfall. 

För de hypoteser där samband finns har detta behandlats och där det inte finns något 

samband vill vi ta reda på orsakerna till varför vår teori inte håller.  

 

Uppsatsens sista kapitel innefattar en slutsats. Det är detta kapitel som knyter ihop alla 

delarna till en helhet och här för vi en avslutande diskussion där våra egna reflektioner 

ingår. Avslutningsvis ger vi förslag till fortsatt forskning på sådant som dykt upp under 

arbetets gång.  

 

1.6 Kapitelsammanfattning 

Hela vårt samhälle präglas av risker och människor har ofta olika uppfattningar om risk. 

Risk innebär inte alltid en fara utan kan även innebära en möjlighet, vilket en del har 

insett på senare tid. Då även företag utsätts för en mängd olika risker är det intressant för 

företagets intressenter att veta i hur stor utsträckning företagen utsätts för de olika 

riskerna. Syftet med uppsatsen är att utvärdera varför företag väljer respektive inte väljer 

att i sin externa redovisning visa de risker de utsätts för. På grund av tidspress har vi dock 

 9



 
Kristensson, Lindhoff, Nilsson 
Riskredovisning – fara eller möjlighet? 

tvingats att göra en del avgränsningar. Uppsatsen kommer därför att koncentreras till den 

redovisning av risk som sker i förvaltningsberättelse och noter och vi avser att endast 

undersöka börsnoterade bolag med inriktning mot branscherna industri och IT. Kapitlet 

avslutas med en redogörelse för uppsatsens fortsatta disposition. 
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2. Metod 

Kapitlet inleds med att förmedla det vetenskapliga synsätt som tillämpats. Därefter 

redogörs för uppsatsens ansats samt valet av den teori som ligger till grund för 

uppsatsens syfte.  

2.1 Uppsatsens metod 

Inom den samhällsvetenskapliga forskningstraditionen finns det två förhållningssätt, eller 

synsätt, som ofta nämns. Det positivistiska synsättet utgår från oberoende faktorer som 

förklarar den beroende faktorn man vill undersöka, man söker efter kausala samband. 

(Andersson, 1979) Metoden bygger på den vidareutveckling som framfördes av filosofen 

Karl Popper som menade att en hypotes aldrig kan vara hundraprocentigt sann, däremot kan 

vi försöka falsifiera den (Ramberg, 1997). Enligt Andersson (1979) är hermeneutiken det 

andra synsättet som, till skillnad från positivismens kausalitetstänkande, arbetar utifrån att 

finna förståelse.  

 

Tillämpningen av det hermeneutiska synsättet, där man söker djupare förståelse och försöker 

tolka och förstå sambanden, är alltför djupgående i förhållandet till syftet och den knappa 

tiden för uppsatsen. Uppsatsen har sitt ursprung i det positivistiska förhållningssättet där vi 

med utgång från vår teori och uppsatta hypoteser, med hjälp av enkäter, skall utvärdera vilka 

faktorer som ligger bakom företags val gällande risk och riskredovisning. 

 

Det finns i allmänhet två vägar till att skapa ny kunskap. Dessa ansatser är deduktion och 

induktion (Andersen, 1998). Vi har valt att främst tillämpa den deduktiva ansatsen där 

hypoteser från teorin testas genom observationer. Deduktion innebär kortfattat att man ställer 

upp ett antal förutsägelser, eller hypoteser, som man sedan försöker falsifiera eller icke 

falsifiera. Dock är det inte en renodlad deduktiv metod vi använt oss av i och med att vi inte 

huvudsakligen använt oss av en befintlig teori. Under processens gång har vi successivt 

införskaffat oss nya kunskaper som har påverkat vår teoretiska uppfattning vilket medför 

inslag av den induktiva metoden. (Ramberg, 1997)   

 

Vi har valt att undersöka företag från två olika branscher och att studera en del fall därifrån, 

dock kommer bara ett fåtal variabler att användas då tiden är knapp. Detta anses inte vara 

möjligt med en induktiv ansats där man endast studerar ett fåtal fall med en mängd olika 
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variabler. Den induktive ställer inte upp hypoteser som skall testas utan försöker 

förutsättningslöst närma sig verkligheten för att se vilka teorier som kan härledas från 

erfarenheten. (Forskningsmetodik)  

 

2.2 Val av teori 

I den litteratur och de tidsskrifter som vi baserar vår uppsats på anser vi att det inte finns 

någon tillämplig teori vad gäller valet av att redovisa risk eller ej. Vi har därmed valt att 

dels utarbeta en referensram som förklarar vad risk är och hur man hanterar den och dels 

bygga en egen teori som utmynnar i hypoteser som skall undersöka vårt syfte. 

Litteraturen som använts för att skapa referensramen är främst inom området 

riskhantering samt relevant lagstiftning. Eftersom uppsatsen inte skall behandla det 

finansiella området inom riskhantering ligger sådan litteratur inte till grund för vår 

referensram. Inom området, riskhantering och riskredovisning, har vi avgränsat oss till 

litteratur vi ansåg relevant för uppsatsens syfte. Vår egen teori har påverkats av den 

institutionella teorin varför denna kommer att beskrivas i teoriavsnittet. 

 

Vi har valt att inte arbeta utifrån en fastställd definition av risk i vår uppsats, då vi anser 

att det krävs att man får en egen uppfattning, definition, av vad risk betyder. Detta görs 

för att lägga en grund inför den fortsatta referensramen och teorin. 

Riskhanteringsprocessen är med för att grundläggande beskriva hur man kan analysera, 

värdera, redovisa och följa upp dessa risker som företagare. Vi har även valt att kort 

redogöra för hur risker kan hanteras genom förebyggande åtgärder och försäkringar.  

 

Den del i referensramen som är primär för oss är själva riskredovisningen. Här förklarar 

vi kort om den interna redovisningen för att sedan fokusera på den externa redovisningen 

av risk. Den interna redovisningen förutsätter att det finns ett risktänkande inom 

organisationen, personalen måste vara medveten om riskerna i företaget för att kunna 

begränsa och förebygga dem. Den externa redovisningen har vi valt att främst belysa med 

relevant lagstiftning och reglering för hur redovisningen skall genomföras.  

 

Efter att vi har byggt upp vår referensram anser vi oss ha den grund som behövs för att 

bygga vår egen teori. Då vår teori har påverkats av den institutionella teorin har vi valt att 

under teorikapitlet kortfattat redogöra för denna och vilken anknytning den har till vår 
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teori. Teorin består av olika faktorer som vi, på ett eller annat sätt, tror kan vara 

bakomliggande faktorer till varför företag väljer respektive inte väljer att redovisa sin 

risk. De faktorer vi valt är inte en fullständig förteckning av vad som påverkar valet, utan 

endast de faktorer vi anser vara viktigast. Dessa har sedan utvecklats till hypoteser 

angående valet av att redovisa respektive inte redovisa sin risk.  

 

2.3 Kapitelsammanfattning 

I överensstämmelse med det positivistiska synsättet har vi strävat efter att finna kunskap 

genom en öppen och objektiv inställning, då detta synsätt möjliggör ny kunskap. 

Uppsatsen bygger främst på den deduktiva ansatsen där hypoteser ställs upp och som 

med hjälp av en undersökning skall falsifieras eller icke falsifieras. Hypoteserna härleds 

utifrån den teori som byggts upp under processens gång och därigenom finns det inslag 

av den induktiva ansatsen som försöker härleda teorin utifrån verkligheten. Teorin bygger 

på en referensram som byggts upp med hjälp av relevant litteratur och artiklar. Vi har lagt 

vikten på redovisning av risk och dess relevanta lagstiftning och reglering. Teorin 

influeras delvis av den befintliga institutionella teorin. Faktorerna som teorin består av är 

inte uttömmande utan endast faktorer som vi anser vara bakomliggande till varför 

företagen väljer att redovisa respektive inte redovisas sin risk. Dessa faktorer resulterar i 

våra uppsatta hypoteser. 
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3. Referensram 

Kapitlet ger en bakgrund till den teori som utvecklas i nästkommande kapitel. 

Referensramen inleds med en kortfattad beskrivning av begreppen osäkerhet och risk och 

hur man skiljer dessa åt. Vidare byggs en egen modell upp och sedan beskriver vi de 

olika delarna för att lättare kunna visa och förklara riskhanteringsprocessen. 

Avslutningsvis kommenteras riskekonomi och riskbehandling. 

3.1 Vad är en osäkerhet? 

Osäkerhet är liksom risk ett mångtydigt begrepp och gränsen mellan de båda är otydlig. 

Otillräcklig kunskap och kontroll ger upphov till osäkerheter. Vid beslut under osäkerhet 

är möjliga utfall kända, men sannolikheten för att ett visst utfall skall inträffa är okänd. 

Man har alltid haft problem med hur man skall komma till rätta med osäkerheter, precis 

som med risker. Ett klassiskt synsätt är att det endast är avsaknad av information som 

bidrar till osäkerhet och det naturliga sättet att hantera denna osäkerhet är att skaffa sig 

kunskap så att man kan minska osäkerheten. (Wirén, 1998) 

 

Det är endast möjligt att reducera osäkerheten till en viss gräns sedan måste den 

accepteras. Man bör göra en avvägning mellan den förväntade nyttan och resursåtgången 

i tid och pengar innan man vidtar åtgärder för att reducera osäkerheten. För att acceptera 

osäkerhet måste man vara medveten om vilka effekter detta kan få, vilket förutsätter en 

analys av vad begreppet osäkerhet egentligen innebär och vem det är som upplever eller 

utsätts för osäkerhet. (Andersson, 2001) 

 

3.2 Vad är en risk? 

Många uppfattar risk som en osäkerhet eller fara medan andra kan se risk som en 

möjlighet (Frost & Allen, 2001). Risker förekommer i stort sett överallt både innanför 

och utanför företagets väggar. Skillnaden mellan risk och osäkerhet är att beslut under 

risk innebär att man vet de möjliga utfallen och med vilken sannolikhet de kommer att 

inträffa. Detta vet man inte när det istället handlar om osäkerhet (Andersson, 2001). 

Modeller för kategorisering av risk är många. Vi har valt att redovisa riskerna enligt 

följande uppdelning: externa, interna samt finansiella risker. Externa risker är risker som 

främst uppkommer på grund av påverkan utifrån, till exempel miljö-, marknads- och 
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produktansvarsrisk. Interna risker är risker som främst uppkommer innanför ”väggarna” 

och exempel på dessa är IT- och personrisk. De finansiella riskerna påverkas av både de 

interna och externa riskerna dock har vi valt att lägga dem som en egen grupp. Exempel 

på finansiella risker är kredit-, inflations- och valutarisk. (För definitioner på de risker 

som vi satt in under varje kategori, se bilaga 1) Anledningen till indelningen är delvis för 

att belysa att det krävs olika personliga egenskaper för att behandla olika typer av risker. 

För att behandla till exempel tekniska risker krävs det god teknisk kunskap medan 

behandling av finansiella risker kräver att man har goda ekonomiska kunskaper. 

Kategoriseringen av riskerna är inte uttömmande utan ger endast en överblick av de 

risker som finns.  

 

3.3 Risk Management 

Idén om Risk Management, eller riskhantering, kom från USA till Sverige i början på 

70-talet. Ändamålet med Risk Management är att reducera framtida förluster/skador och 

målsättningen torde vara att minimera den totala riskkostnaden. Det kan ta upp till fem år 

att bygga upp ett fungerande riskhanteringsprogram. (Hamilton, 1996) Man kan lösa 

riskproblemen på två grundläggande sätt. Antingen förebygger man, vilket kallas 

proaktiv process, eller så löser man varje uppkommen krissituation för sig när den 

uppkommer, reaktiv process. 

 

Genom åren har det diskuterats mycket kring hur man skall bygga upp en 

riskhanteringsmodell. Det finns många olika förslag och de skiljer sig en del, dock kan 

man se ett visst samband mellan de olika modellerna. Vi har valt en modell som vi själv 

har utvecklat med utgång från Goldman, Sachs & Co., SBR Warburg Dillon Read (1998) 

synsätt. Modellen är uppbyggd i fem delar: 
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Mål & strategier 

Identifiering 

Övervakning 
& uppföljning 

Analys 

Värdering Redovisning 

 
Figur 1: Riskhanteringsprocess. Modell som vi har utvecklat med utgång från Goldman, Sachs & Co.et al, 
(1998) synsätt för att visa hur denna process kan se ut i företag 
 

3.3.1 Riskidentifiering 

Hantering av risk har förändrats under senare tid. Tidigare identifierades riskerna först 

när olyckan redan skett. Riskhantering var därmed att förhindra inträffandet av 

ytterliggare en olycka på samma objekt. Idag använder man system som dels finner vad 

som gått snett, dels vad som gav upphov till problemet och slutligen även vad som kan 

göras i förebyggande syfte så att problemet inte återupprepas. (Vaughan, 1997) 

Riskhantering skiljer sig från företag till företag beroende på en rad olika faktorer såsom 

till exempel tillgång till kapital, tid och kunskap. Större företag har ofta en Risk Manager 

som har full insikt och som kontinuerligt kan uppdatera riskidentifikationen. Mindre 

företag som inte har dessa resurser kan till sin hjälp använda sig av försäkringsföretag 

eller tillfälligt hyra in konsulter som kan identifiera riskerna åt dem. Idealet vid 

riskidentifikation är att ha någon både inom företaget som känner till de interna riskerna 

och någon som är specialist på riskerna i omvärlden. (Vaughan, 1997) Här blir 

kommunikationen mellan den interna och externa parten väldigt viktig.  
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3.3.2 Riskanalys  

Riskanalysen utgör grunden för riskhantering. Detta steg i modellen ligger väldigt nära 

identifikationen. Här vill man strukturera upp riskerna som har identifierats. (Vaughan, 

1997) Det kan man till exempel göra genom att använda sig av de medverkande 

människornas erfarenheter och kreativitet. (Kemikontoret, 1986) Förslag på hur man 

lägger upp en riskanalys är att man först tittar tillbaka på de skador och förluster som 

företaget har drabbats av tidigare. Därefter kan man fortsätta med en analys av 

nuvarande risker. Denna analys skall identifiera de risker som finns för att sedan övergå 

till värdering av dem. Man får på så sätt fram vilka risker som finns och värderingen 

bedömer hur stora och frekventa de är. Riskanalysen bidrar därmed till att programmet 

för skydd och säkerhet blir så korrekt och fullständigt som möjligt. Man skall även med 

hjälp av analysen kunna få fram förslag till förebyggande åtgärder. (Vaughan, 1997) 

 

3.3.3 Riskvärdering 

Det kan dyka upp problem när man skall bedöma om en risk är acceptabel eller inte. 

Enskilda individer tar oftast inte hänsyn till den teoretiskt kalkylerade risken och inte 

heller de förhållanden som den baserats på. Det som först skrämmer individen är många 

gånger inte detsamma som utgör ett riktigt hot. Om risken är förenad med nytta eller nöje 

är individen beredd att utsätta sig för större risker. (Hamilton, 1996) 

 

En risk anses vara mer acceptabel om personen i fråga själv kan kontrollera risken än om 

någon annan svarar för kontrollen. Detta är bara några exempel på faktorer som kan styra 

riskvärderingen, dock måste man ta hänsyn till dessa faktorer och försöka använda dem 

för att få bättre information angående risken. Värderingen innebär alltså en bedömning 

av hur stor sannolikheten är att något skall inträffa och vilka konsekvenser de olika 

utfallen kan få. För att få ett rättvist resultat krävs det att man har gjort en grundlig 

analys av de identifierade riskkällorna. Skulle antingen sannolikheten eller 

konsekvenserna visa på ett extremt förhållande kan det räcka för att besluta om åtgärder. 

(Kemikontoret, 1986) 
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3.3.4 Riskredovisning 

Intern riskredovisning 

Det är väldigt många som av olika anledningar är intresserade av att få fullständig 

information från ett företag. Rapportering av den information man fått fram i 

riskprocessen behöver alltså förmedlas både internt och externt. Det är viktigt att 

människorna inom företaget är insatta i vilka risker som finns och hur företagets 

riskstrategi och riskhanteringsprogram ser ut. Om man inte är tillräckligt förberedd 

angående riskhanteringen kan det få svåra följder. Det gäller också att man inte planerar 

för en specifik händelse som kan uppkomma till följd av en specifik risk. Man måste 

istället ha en rejäl bredd på information, planering och strategier eftersom riskerna är 

många och olika. (Hamilton, 1996) 

 

Ett vanligt misstag bland företag är att de har ett utvecklat riskhanteringsprogram som 

det är ytterst få som vet hur det är uppbyggt och hur det skall användas när det väl 

behövs. Målet bör vara att vem som helst inom företaget skall kunna rycka in vid behov. 

Vad som kan vara svårt i detta fall är att personal kommer och går på företag, vilket 

innebär att företag skulle bli tvungna att informera personalen väldigt ofta för att nå det 

målet. Därför bör man i stället bygga upp det så att planen är enkel att använda och att 

till exempel en informationspärm finns tillgänglig för alla. Ett annat misstag är att bra 

strategier finns men att de aldrig har testats, vilket kan innebära att det är något som inte 

fungerar när det väl behövs. (Schib, 1999) 

 

Extern riskredovisning 

Ett företags riskkostnader bör innefatta alla kostnader för skador och förebyggande 

åtgärder. För att få fram alla kostnader krävs det att företaget har bearbetat alla 

framförvarande stegen i riskhanteringen. Riskerna måste identifieras, analyseras, 

värderas och övervakas för att man skall kunna redovisa på ett tillfredställande sätt. Det 

enklaste sättet att gå vidare är att bygga ut det redovisningssystem som används i 

företaget i stället för att bygga upp ett parallellt system. Man kan på så sätt plocka ut just 

de siffror som krävs för den specifika analysen. Har företaget utvecklat ett system för 

uppföljning av sina riskkostnader kan riskkontona användas som material till 

utvärderingar och framtida beslut. 
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Årsredovisningslagen 

Den externa redovisningen av risk behandlas inte direkt i någon lag. För den 

textbaserade redovisningen av vilka risker man utsätts för, bedömningen av dessa med 

mera finns det inte någon direkt lagtillämpning. Dock finns det principer eller 

rekommendationer som kan tillämpas vid denna redovisning. I årsredovisningslagen 

(ÅRL) finner man vägledning till hur risken kan redovisas. I 2 kapitlet 3 § anges att:  
”Balansräkningen, resultaträkningen och noterna skall upprättas som en helhet och ge en rättvisande 

bild av företagets ställning och resultat. Om det behövs för att en rättvisande bild skall ges, skall det 

lämnas tilläggsupplysningar. Om avvikelse görs från vad som följer av allmänna råd eller 

rekommendationer från normgivande organ, skall upplysning om detta och om skälen för avvikelsen 

lämnas i en not.”  

Den övergripande redovisningen skall alltså ske med beaktande av begreppet rättvisande 

bild, vilket kommer att bearbetas i avsnittet nedan.    

 

True and fair view 

All redovisning skall ske med iakttagande av vissa principer och värderingar. En av 

dessa är true and fair view eller som det är benämnt i ÅRL, rättvisande bild. Vissa 

redovisningsteoretiker anser att rättvisande bild inte bör ses som någon speciell 

redovisningsprincip utan snarare som en målsättning för resultatet av redovisningen 

(Nilsson, 2002).  

 

True and fair view är reglerat i EG:s fjärde och sjunde bolagsdirektiv. Dessa direktiv har 

implementerats i svensk lag genom ÅRL. True and fair view har sina rötter i den 

anglosaxiska redovisningstraditionen (Smith, 2000). Där har begreppet fått den 

innebörden att det är helheten av redovisningen som skall återspeglas true and fair. Detta 

kan sägas vara huvudregeln för begreppet. För aktieägarna får begreppet den innebörden 

av att man prioriterar redovisningens informationsfunktion gentemot kapitalmarknaden 

(Nilsson, 2002). Det finns även två kompletteringsregler varav den första är att 

tilläggsupplysningar skall lämnas om rekommendationer och principer inte räcker för att 

återspegla företaget true and fair. Den andra kompletteringsregeln är ”overridingregeln”. 

Den innebär att om någon rekommendation eller princip är oförenlig med kravet på true 

and fair view får man avvika från den rekommendationen/principen. (Thorell, 1996) 
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I Sverige har begreppet fått den innebörd att årsredovisningen som sådan skall reflektera 

en rättvisande bild av företaget som helhet. Hur begreppet skall tolkas enligt EG-

direktiven går ej att utläsa då det inte finns något motiv eller förarbete till dessa direktiv. 

Däremot har tolkningen av begreppet rättvisande bild kommit upp till diskussion i 

Sverige genom införandet i ÅRL (Thorell, 1996). Av diskussionen framgår dock ej klart 

vad som menas med begreppet men enligt förarbetet till lagen:  
”bör begreppet sålunda förstås som en övriga föreskrifter i direktivet överordnat krav på att 

balansräkningen, resultaträkningen och noterna i det enskilda fallet skall innehålla sådan ekonomisk 

information att läsaren kan få en så riktig bild som möjligt av bolagets ekonomiska situation…” 

(Prop. 1995/96:10 s 11).  

I förarbetet nämner man även att begreppet ej anses sammanfalla med begreppet god 

redovisningssed. Begreppet skall alltså inte tolkas som god redovisningssed det vill säga 

återspegla rådande praxis och rekommendationer utan begreppet skall ha sin största 

betydelse för att tolka redovisningsreglerna i det enskilda fallet. Detta innebär att 

rättvisande bild skall användas såsom en ”overridingregel”. Detta torde inte vara syftet 

med begreppet rättvisande bild utan rättvisande bild och god redovisningssed bör tolkas 

på ett liknande sätt, det vill säga vara ett övergripande mål för redovisningen. (Thorell, 

1996) 

 

Vidare behandlas den externa riskredovisningen i ÅRL 6 kapitlet 1 § 2 stycket där man 

kan läsa att:  
”Om det är väsentligt för bedömningen av företagets ställning och resultat, skall det även lämnas 

följande upplysningar avseende användningen av finansiella instrument: 

1. mål och tillämpade principer för finansiell riskstyrning jämte, för varje viktig typ av planerad 

affärshändelse där säkringsredovisning används, tillämpade principer för säkring, och 

2. exponering för prisrisker, kreditrisker, likviditetsrisker och kassaflödesrisker.” 

Detta innebär att man i sin redovisning bör, om det anses vara väsentligt, redovisa de 

risker som kan påverka företaget och dess ställning.  

 

Börsregler 

Regler för hur redovisningen av risk skall se ut för företag registrerade på 

Stockholmsbörsen regleras ej direkt i någon paragraf eller liknande. I noteringsavtalet 

och i börsreglerna finns det dock en punkt där det framgår att årsredovisning eller 

liknande skall vara upprättade i enlighet med tillämplig lag eller annan författning samt 
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enligt god redovisningssed för aktiemarknadsbolag. De regler som skall tillämpas är 

alltså bara en direkt hänvisning till svensk lagstiftning och praxis. (Stockholmsbörsen) 

 

3.3.5 Riskövervakning och riskuppföljning 

Det sista steget i riskhanteringsprocessen innefattar övervakning och uppföljning av det 

riskarbete man åstadkommit. Denna bit kan anses vara mycket viktig för att uppnå bästa 

möjliga resultat. Man vill försäkra sig om att riskerna hela tiden hanteras på det 

effektivaste sättet. Uppföljning eller feedback används bland annat för att se om gällande 

system fungerar på ett tillfredställande sätt och, om man hittar brister, för att få inblick i 

vilka ändringar som bör göras. Det är viktigt att man hittar en rimlig balans mellan risker 

och skydd. En verksamhet har ofta ett stort intresse för att jämföra företagets riskkostnad 

från ett år till ett annat och även att sätta riskkostnaden i relation till omsättningen. Detta 

ger, som all annan uppföljning av företagets olika kostnader, en bild av utvecklingen 

över tiden och visar effekter av långsiktiga åtgärder. Även att kunna jämföra företagets 

riskkostnader i förhållande till andra företag inom samma bransch kan vara av intresse. 

Vad man bör tänka på när det gäller en sådan jämförelse är att det kan vara lite 

missvisade. En stor investering ett år kan till exempel visa en stor ökning av 

riskkostnaden. En minskning av riskkostnad kan vara resultatet av ett ovanligt gynnsamt 

skadeutfall. (Goldman, Sachs & Co. et al, 1998) 

 

3.4 Riskekonomi 

Inom redovisning talar man om att kostnaden inte skall överstiga nyttan, vilket 

återspeglas i riskhanteringen. Begreppet riskekonomi förutsätter balans mellan skydd för 

att förhindra skador och skadekostnaden. Här måste hänsyn tas till hur mycket som skall 

förebyggas respektive försäkras. Finns ett bra förebyggande skydd kan man välja en 

högre självrisk och därmed lägre försäkringspremie (Hamilton, 1996).  
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Hamilton (1996) har gjort följande uppdelning av delkostnaderna som ingår i begreppet 

riskkostnad: 

 

Kostnad för försäkringspremier 

Kostnad för oförsäkrade skador (självrisker) 

Kostnad för skadeförebyggande åtgärder 

Kostnad för Risk Management administration  

= Total riskkostnad 
 
Figur 2: Riskkostnad. Uppdelning av delkostnaderna som ingår i begreppet riskkostnad (Hamilton 1996, s 
119). 
 

Svårigheterna blir härmed att kunna prissätta både riskerna och skydden mot dessa i 

företaget. För att kunna beräkna riskkostnaderna, vilket bör omfatta både kostnaderna för 

skador och för förebyggande åtgärder, krävs ett bra system och rutiner som fångar upp de 

olika riskkostnaderna. Definitionen och identifieringen av vad som skall räknas som 

riskkostnader är givetvis upp till varje företag. 

 

I figur 3 vill vi förtydliga sambandet mellan skyddskostnad och skadekostnad.  

 
Figur 3: Riskkostnadskurva. Visar sambandet mellan skyddskostnad och skadekostnad (Hamilton 1996, s 
123). 
 

Det man eftersträvar är att hitta en optimal balans mellan skydd och skador. Den perfekta 

”riskbalansen” finner man där kurvorna korsar varandra. Dock är det svårt att hitta den 

optimala balansen varför endast en uppskattning kan ske. (Hamilton, 1996) 
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För företag med försäkring kan kostnaden begränsas till självrisken. Företagen får dock i 

normala fall stå för skadekostnaden upp till självrisknivån. Viktigt att ha i åtanke är att 

försäkringen inte täcker de dolda kostnaderna som till exempel förlorade 

marknadsandelar, gjorda investeringar i reklam och produktutveckling eller goodwill. 

  

Frågan vilka skador som kostar företaget mest är en intressant fråga. Många svarar säkert 

”katastrof med en plötslig utslagning”. Detta anser dock Hamilton (1996) inte vara helt 

korrekt. De små dagliga störningar som till exempel produktionsavbrott, maskinhaveri 

och arbetsskador kostar på sikt betydligt mer. Arbetet bör därför läggas på skydden mot 

dessa, samtidigt som risken för skador som slår ut hela företaget reduceras. Det bör 

därför finnas en väldigt god systematisk uppföljning av vart skadorna skett, vad de kostar 

samt hur de fördelar sig tidsmässigt. Finns det någon avdelning som är mer utsatt för 

skador än de andra? Inträffar många skador nattetid under vinterhalvåret? 

 

3.5 Riskbehandling  

Det finns olika sätt att hantera sina risker och nedan följer de två metoder vi tidigare 

nämnt, förebyggande åtgärder och försäkringar. 

 

3.5.1 Förebyggande åtgärder 

Alla risker kan inte elimineras helt men de kan oftast reduceras på olika sätt. Exempel på 

detta är att genom förebyggande åtgärder informera om de risker man utsätts för samt 

informera om hur man kan skydda sig mot dessa. Man kan även reducera sina risker 

genom att investera i till exempel arbetarskydd, stöldskydd och brandskydd. Dessa skydd 

skall alltså förhindra att en oönskad händelse inträffar. Att minska antalet skador och 

minska dess omfattning är att förebygga skador. Eftersom det förebyggande skyddet 

aldrig kan bli riktigt säkert, måste det kompletteras med något som begränsar den 

eventuella skada, som kan uppstå. Alla risker kan dock inte reduceras med dessa 

åtgärder, varför försäkring används som ett alternativ till riskförebyggande. (Hamilton, 

1996) 
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3.5.2 Försäkringar  

Försäkring är en form av skadefinansiering. Om något inträffat överför man därmed 

kostnaderna på en annan part och står själv endast för den självrisk som framgår av 

avtalet. Försäkringar har uppkommit för att företag inte skall behöva betala för hela sin 

skadekostnad. Dessa skadekostnader kan vara olika stora beroende på vad som skadas 

och dessa kostnader kan påverka ett företags betalnings- och överlevnadsförmåga. 

Försäkringar skall därför försöka förebygga svängningar i ett företags kostnader vilket 

Hamilton (1996) har uttryckt enligt följande: ”Kort uttryckt förvandlar en försäkring en 

okontrollerad riskexponering till en budgeterbar försäkringskostnad.” (s 99) Det finns 

olika sorters försäkringar som företaget kan välja, några av dessa är egendoms-, ansvars- 

och personförsäkring.  Försäkringar kan dock oftast ge ett falskt intryck av säkerhet. 

Försäkringar täcker många av de skadekostnader som kan uppstå men förlorad goodwill, 

personalförluster, förlust av datainformation med mera kan man inte försäkra sig mot. 

Detta innebär att trots att försäkringar finns kan man inte slappna av utan arbetet med att 

förebygga riskerna måste fortgå kontinuerligt. 

 

3.6 Kapitelsammanfattning 

Risk och osäkerhet är mångtydiga begrepp som det är svårt att sätta en definition på. 

Skillnaden mellan risk och osäkerhet är att beslut under risk innebär att man vet de 

möjliga utfallen och med vilken sannolikhet de kommer att inträffa. Detta vet man inte 

när det istället handlar om osäkerhet. Alla företag utsätts ständigt för en mängd olika 

risker och för att få en överskådlig bild av riskerna har vi gjort en indelning genom att 

kategorisera dem i externa, interna och finansiella risker.  

 

Riskhantering eller Risk Management har som ändamål att reducera framtida 

förluster/skador och målsättningen är att minimera den totala riskkostnaden. För att visa 

hur processen inom riskhanteringen kan gå tillväga har vi utformat en 

riskhanteringsmodell där de olika stegen är; identifiering, analys, värdering, redovisning, 

övervakning och uppföljning. Vi har lagt tyngdpunkten på den externa riskredovisningen 

då syftet med uppsatsen är just att undersöka vilka faktorer som påverkar redovisningen 

av risk. En viktig riktlinje vad gäller risker är att kostnaden inte skall överstiga nyttan. 

Begreppet riskekonomi förutsätter balans mellan skydd för att förhindra skadan och 

skadekostnaden. Det kan vara svårt att prissätta dessa kostnader i företaget men det är 
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upp till varje företag att identifiera och definiera vad som skall räknas som riskkostnader. 

Det finns ett antal olika metoder för att behandla de olika riskerna och vanligast är 

försäkring. Dock är det viktigt att poängtera att försäkringar inte täcker förluster som 

förlorad goodwill eller personalförluster. 
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4. Teori 

Uppsatsens fjärde kapitel inleds med en kortfattad beskrivning av den institutionella 

teorin och dess anknytning till vår modell. Denna följs av vår teori som kommer att visas 

i en modell. I teorin bygger vi upp ett antal hypoteser som avslutningsvis benämns 

tillsammans med tankesättet kring dessa.  

4.1 Institutionell teori 

Institutionell teori är en teori som förklarar varför organisationer tenderar att bli mer och 

mer homogena. I början av företags livscykler ser företag olika ut och skiljer sig från 

varandra vad gäller de olika problem de utsätts för och hur de löser dessa. Med tiden 

tenderar dock företag att bli mer lika, men nödvändigtvis inte mer effektiva. DiMaggio & 

Powell (1983) förklarar denna utveckling mot likartade organisationer med begreppet 

isomorphism. Isomorphism beskrivs som den process där organisationer tvingas att 

efterlikna organisationer som är utsatta för samma omständigheter som de själva är. 

 

Weick (1995) menar att i en förvirrad värld är det institutioner som ger individen 

vägledning i tillvaron. Visserligen begränsar institutionerna individens handlingar och 

orienteringsförmåga men hjälper även individen att koda information, lösa rutinproblem, 

underlätta nya ställningstaganden och ersätta tankemöda. Institutioner tenderar att 

begränsa individens handlingar och ansvar men tillhandahåller de medel som krävs för att 

uppnå de mål som individen har satt upp. 

 

Den institutionella teorin utgörs enligt DiMaggio & Powell (1983) av tre mekanismer, 

eller så kallade institutionella pelare. Dessa pelare är, den regulativa pelaren, den 

normativa pelaren samt imitationspelaren. Pelarna anses vara oberoende av varandra och 

en pelare behöver inte utesluta en annan (Holmblad Brunsson, 2002). 

 

Regulativa pelaren 

Den regulativa pelaren behandlar de formella och informella tryck som organisationer 

och individer utsätts för från de organisationer och individer som de är beroende av. 

Staten får anses vara den starkaste organisationen då de stiftar lagar och regleringar som 

organisationer och individer måste följa. Dessa regler stiftas oftast på hög nivå och 

därmed är de inte flexibla eller formbara för de olika organisationerna.  
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Normativa pelaren 

Den andra pelaren i institutionell teori är den normativa pelaren som bygger på etiska och 

moraliska faktorer. Organisationer och individer påverkas av en social skyldighet. Många 

yrken bildar normativa regler och sätter upp standarder för hur man professionellt skall 

handla.  

 

Det finns enligt DiMaggio & Powell (1983) två aspekter av professionalism som 

påverkar de etiska och moraliska värderingar som individer har. Den första aspekten är 

utbildning och legitimitet hos specialister medan den andra aspekten är utvecklandet av 

professionella nätverk. Dessa aspekter formar de etiska och moraliska uppfattningar som 

individerna har.  

 

Imitationspelaren 

Denna pelare bygger på begreppet osäkerhet. Då organisationer är osäkra på hur de skall 

handla har de en tendens att efterlikna andra organisationer, i synnerhet de som anses 

vara framgångsrika. Detta då imitation ses som en praktisk lösning och en lösning som 

utåt sett kan ge sken av handlingskraft och förändring. (DiMaggio & Powell, 1983) 

 

Anknytning till vår teori 

Denna teori har vi valt att redogöra för då den delvis har påverkat utformandet av vår 

modell angående redovisning av risk. Då det inte finns någon särskild praxis eller 

standard för hur risk skall redovisas är det upp till de ansvariga i respektive företag att 

välja utformningen av redovisningen. I vår undersökning skall vi använda olika variabler 

som man även kan testa genom att endast använda den institutionella teorin. De variabler 

som man främst kan tillämpa även utifrån denna teori är variablerna om riskredovisning 

ingår i begreppet rättvisande bild, om man påverkas av vad internationella intressenter 

efterfrågar samt vilken bransch man är verksam inom. Dessa variabler anser vi vara 

hänförliga till den institutionella teorin då de i grunden utgörs av tryck från aktörer man 

är beroende av (rättvisande bild och internationella intressenter) och påverkan från 

likasinnade organisationer (branscher). 
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4.2 Vår teori 

Redovisning av risk 

Faktorer som påverkar företags 
val vad gäller redovisning av risk
 
- Branschtillhörighet 
- Riskansvarig 
- Inställning till risk 

Faktorer som påverkar företag 
att ej redovisa sin risk 

Faktorer som påverkar företag
att redovisa sin risk 

 
Figur 4: Vår teoretiska modell. Uppbyggd av faktorer som påverkar företag i deras val av att redovisa 
respektive inte redovisa  sin risk. 
 

Vi har med utgångspunkt från våra egna tankar om riskredovisning, den institutionella 

teorin och annat referensmaterial valt att bygga upp en egen teori angående valet av att 

redovisa respektive inte redovisa sin risk. Vi har valt att dela upp de variabler vi vill 

undersöka i tre kategorier; faktorer som påverkar företags val vad gäller redovisning av 

risk, faktorer som påverkar företag att ej redovisa sin risk samt faktorer som påverkar 

företaget att redovisa sin risk. De variabler vi valt att undersöka under respektive kategori 

kommer att diskuteras i nedanstående avsnitt.  

 

4.3 Hypoteser 

Utifrån vår egen teori har vi byggt upp nedanstående hypoteser som vi avser att 

undersöka. Genomgången av hypoteserna har delats in i de tre ovanstående kategorierna.  

 

Faktorer som påverkar företags val vad gäller redovisning av risk 

Under denna kategori har vi valt att ta upp de variabler som vi tror har betydelse vid val 

av att redovisa sin risk eller ej. Dessa faktorer kan påverka företag i båda ”riktningarna”, 

det vill säga både påverka företag att redovisa och att inte redovisa sina risker. De 

  
- Påverkar förtroendet negativt - Internationella intressenter 
- Avslöja konkurrensfördelar - Öppenhet och trovärdighet 
- Efterfrågan på information är låg - Rättvisande bild 
- Direkt lagstiftning saknas 
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variabler vi valt att undersöka är; branschtillhörighet, riskansvarig samt inställning till 

risk.  

 

Alla företag utsätts ständigt för en mängd olika risker. Vissa risker finns alltid medan 

andra tillkommer, försvinner eller förändras. Eftersom företag skiljer sig åt vad gäller 

verksamhet, mål, strategier och så vidare utsätts de också för olika risker. Eftersom 

riskerna inte är samma kan även redovisningen av dessa skilja sig åt.  Vi har därför valt 

att undersöka två olika branscher, industri respektive IT. Detta för att se om vi kan hitta 

någon skillnad mellan de olika branscherna. Då riskerna skiljer sig åt mellan de olika 

branscherna tror vi att även riskredovisningen skiljer sig mellan dessa två branscher. 

H1: Företag redovisar risk olika beroende på vilken bransch de tillhör. 

 

Många större företag har en Risk Manager som arbetar med riskhantering inom 

verksamheten (Vaughan, 1997). Eftersom vi har valt att undersöka företag som är 

noterade på Stockholmsbörsen bör det därför vara en del av dessa som har en Risk 

Manager i företaget. De företag som har en Risk Manager bör vara väl insatta i vilka 

risker de utsätts för, hur dessa kan hanteras, hur höga riskkostnaderna är med mera. Vi 

tror att företagen redovisar sin risk i årsredovisningen i större utsträckning om de har 

någon ansvarig för riskhanteringen.  

H2: Företag redovisar risk olika beroende på om de har någon ansvarig för 

riskhantering eller ej. 

 

Begreppet risk har, för de flesta, alltid associerats till något negativt. Hamilton (1996) till 

exempel definierar risk som ”faran för att en slumpmässig händelse negativt ska påverka 

möjligheten att nå ett uppställt mål.” (s 12)  Även om en del kan se risk som en möjlighet 

är den allmänna inställningen att risk innebär något negativt. Vi tror att denna inställning 

till risk är en av anledningarna till att företag har en negativ inställning även till själva 

redovisningen av risk. Företag kan vara rädda att riskredovisning påverkar företaget 

negativt av olika anledningar. Vi tror därmed att företag som har en negativ inställning 

till risk väljer att utesluta redovisningen av risk från årsredovisningen.  

H3: Företagets inställning till begreppet risk påverkar redovisningen av risk.  

 

 

 

 29



 
Kristensson, Lindhoff, Nilsson 
Riskredovisning – fara eller möjlighet? 

Faktorer som påverkar företaget att ej redovisa sin risk 

Denna kategori avser att undersöka de faktorer som kan påverka företag att ej redovisa 

sina risker. De variabler som valts att undersöka är; påverka förtroendet negativt, avslöja 

konkurrensfördelar, efterfrågan på information är låg samt direkt lagstiftning saknas. 

 

Det är viktigt att företag bygger upp ett förtroende gentemot intressenterna. Genom att 

publicera de risker ett företag utsätts för kan man dock skapa oro gentemot befintliga 

intressenter samt avskräcka potentiella intressenter. Denna oro baseras delvis på 

okunskap hos intressenten. Om valet för en investerare till exempel står mellan två olika 

företag med i stort sätt likadana risker, finns det en risk att den oerfarne investeraren 

väljer företaget som inte redovisar riskerna framför företaget som redovisar sina risker. 

Detta trots att det redovisande företaget försöker ge en mer korrekt och rättvisande bild 

av verkligheten genom att redovisa sin riskhantering. Risken för att förlora potentiella 

intressenter kan därmed anses vara stor vid redovisningen av risk. Vi tror därmed att de 

företag som inte redovisar sina risker gör det på grund av att det kan påverka företaget 

negativt.  

H4: Företag väljer att inte redovisa sina risker då det kan påverka företagets 

förtroende negativt. 

 

Företag lever i en värld där förändringar sker snabbt och alla övertag och fördelar 

gentemot konkurrenter måste utnyttjas. Dessa fördelar vill man dock inte riskera att 

avslöja för sina konkurrenter. Företag kan till exempel ha investerat mycket tid och 

pengar på att utveckla en effektiv riskhantering. Vid redovisning av hur processen skett 

kan man på ett onödigt sätt blotta sin riskhantering och erfarenheter utifrån denna, vilket 

konkurrenter kan dra nytta av. Riskidentifiering kan på kort sikt vara kostsamt för företag 

som anlitar utomstående konsulter för att identifiera sina risker. Riskerna skall 

analyseras, utvärderas samt förebyggas med effektiva metoder för att företaget skall 

kunna stå emot en eventuell skada som kan drabba företaget. Om alla risker skulle 

redovisas öppet skulle riskhanteringen inte bli ett konkurrensverktyg. Vi tror därmed att 

en anledning till att risken inte redovisas är att man inte vill avslöja konkurrensfördelar 

gentemot konkurrenter vad gäller sin riskhantering. 

H5: Företag väljer att inte redovisa sina risker då de riskerar att avslöja 

konkurrensfördelar. 
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En källa som man hämtar information ifrån angående ett företag och dess verksamhet är 

företagets årsredovisning. För aktieägare som inte är särskilt aktiva på aktiemarkanden är 

denna informationskälla kanske den enda källa man undersöker och förlitar sig på. En väl 

insatt investerare däremot förlitar sig inte endast på företagets egen information utan 

skaffar sig även en uppfattning från andra källor, detta för att skapa en objektiv bild av 

företaget. Därmed kan detta incitament, att redovisa sina risker för intressentens 

efterfrågan, försvinna för företagen. Vi tror att företag väljer att inte redovisa sina risker 

därför att efterfrågan är låg, detta då rationella intressenter i första hand inhämtar 

information från oberoende källor. 

H6: Företag väljer att inte redovisa sina risker då efterfrågan på sådan information 

är låg.  

 

I svensk lagstiftning saknas en direkt lag som reglerar extern redovisning av risk som 

beskrivs i text. En eventuell lagreglering av redovisning av risk kan dock vara svår att 

utforma. Vad är definitionen av risk? Skall alla företag redovisa samma risker eller skall 

man kunna anpassa sin redovisning av risk beroende på vilken bransch man verkar inom? 

Detta är givetvis svåra frågor som inte har behandlats djupgående av oss men som man 

kan ha i åtanke. I lagen finns det däremot reglerat att all redovisning skall ske med 

beaktande av principen rättvisande bild. Då tolkningen av begreppet rättvisande bild inte 

anses fastställd kan man inte direkt säga om riskredovisning behövs för att man skall 

kunna få en rättvisande bild av företaget och dess verksamhet eller om redovisningen 

anses ligga utanför denna princip. Vi tror att företag inte redovisar mer än vad som är 

direkt reglerat i lagstiftning, då tolkningen av begreppet rättvisande bild är oklar. 

H7: Företag väljer att inte redovisa sina risker då direkt lagstiftning saknas. 

 

Faktorer som påverkar företaget att redovisa sin risk 

Här har vi tagit upp de faktorer som vi tror påverkar företag att redovisa sina risker. 

Undersökningen avser variablerna; internationella intressenter, öppenhet och 

trovärdighet samt rättvisande bild. 

  

Företag som verkar på den internationella marknaden är i allmänhet engagerade med fler 

intressenter än vad företag på den svenska marknaden är. För att vara attraktiv bland de 

många intressenter som finns på den internationella marknaden kan det vara nödvändigt 

att redovisa de risker man utsätts för och hur man hanterar dessa. Detta för att 
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internationellt baserade intressenter torde efterfråga denna typ av information för att 

kunna göra en jämförelse mellan olika företag. Vi tror därmed att företag som har sin 

huvudsakliga marknad på den internationella marknaden väljer att redovisa sin risk i 

större utsträckning än vad motsvarande företag med huvuddel på den svenska marknaden 

gör. 

H8: Företag redovisar sina risker om deras verksamhet till större delen är 

internationell då intressenterna kräver denna information. 

 

För att skapa en bättre relation mellan företag och intressenter kan företag redovisa sin 

risk i så stor utsträckning som möjligt. Detta bör man göra för att visa öppenhet och 

skapa trovärdighet mot sina intressenter. Avsaknaden av riskredovisning kan, av 

företagets intressenter, tolkas som att företaget försöker dölja något för de olika 

intressenterna i sin redovisning. Då det inom alla företag finns risker, och intressenterna 

vet detta, skapar man ett större förtroende genom att visa det i sin redovisning. Vi tror att 

företag som väljer att redovisa sin risk gör det delvis med anledning av att visa öppenhet 

och skapa trovärdighet. 

H9: Företag väljer att redovisa sina risker för att visa öppenhet och skapa 

trovärdighet. 

 

Enligt svensk lagstiftning skall redovisning ske så att helheten av redovisningen ger en 

rättvisande bild. Då risker påverkar företaget och dess verksamhet kan man tycka att det 

inte ger en rättvisande bild om riskredovisningen utesluts. Riskerna man utsätts för och 

hur de hanteras är en viktig del av arbetet i alla företag. Tolkningen av begreppet 

rättvisande bild har dock diskuterats och något enhetligt svar vad som ingår i begreppet 

går ej att finna. Tolkningen kan dock göras att redovisningen av risk borde finnas med för 

att ge en så korrekt bild av företaget som möjligt. Detta torde vara av stort intresse för 

intressenterna. Vi tror därmed att företag som väljer att redovisa sina risker gör det bland 

annat med anledning av att de anser att det ingår i begreppet rättvisande bild.  

H10: Företag väljer att redovisa sina risker då de anser att riskredovisning ingår 

under begreppet rättvisande bild. 
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4.4 Hypotessammanfattning 

H1: Företag redovisar risk olika beroende på vilken bransch de tillhör. 

 

H2: Företag redovisar risk olika beroende på om de har någon ansvarig för riskhantering eller ej. 

 

H3: Företagets inställning till begreppet risk påverkar redovisningen av risk. 

 

H4: Företag väljer att inte redovisa sina risker då det kan påverka företagets förtroende negativt.  

 

H5: Företag väljer att inte redovisa sina risker då de riskerar att avslöja konkurrensfördelar. 

 

H6: Företag väljer att inte redovisa sina risker då efterfrågan på sådan information är låg.  

 

H7: Företag väljer att inte redovisa sina risker då direkt lagstiftning saknas. 

 

H8: Företag redovisar sina risker om deras verksamhet till större delen är internationell då intressenterna 

kräver denna information. 

 

H9: Företag väljer att redovisa sina risker för att visa öppenhet och skapa trovärdighet. 

 

H10: Företag väljer att redovisa sina risker då de anser att riskredovisning ingår under begreppet rättvisande 

bild. 

 

 

4.5 Kapitelsammanfattning 

I teoriavsnittet behandlas den teori som anses vara viktig för vår underökning. Den 

institutionella teorin har delvis påverkat utformandet av vår modell varför dess tre pelare 

och anknytning till vår teori har förklarats. Vår teori består av tio faktorer som kan 

påverka valet av att redovisa sin risk eller ej. Dessa tio faktorer har delats in i tre 

kategorier; faktorer som påverkar företagets val vad gäller redovisning av risk, faktorer 

som påverkar företaget att ej redovisa sin risk samt faktorer som påverkar företaget att 

redovisa sin risk. Under dessa kategorier har det sedan ställts upp hypoteser angående de 

faktorer som kan påverka riskredovisningen. Variablerna som vi avser att testa är; 

branschtillhörighet, riskansvarig, inställning till risk, påverka förtroendet negativt, avslöja 

konkurrensfördelar, efterfrågan på denna information är låg, direkt lagstiftning saknas, 

internationella intressenter, öppenhet och trovärdighet samt rättvisande bild.  
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5. Empiri 

Nedan förklaras undersökningens metod med dess för- och nackdelar samt vilken 

population som undersökningen riktats mot och vad som utförts för att förebygga bortfall 

av denna. Vidare diskuteras enkätens utformning och dess resultats trovärdighet i 

samband med vald signifikansnivå. Avslutningsvis redogörs det empiriska resultatet där 

resultatet av enkäten redovisas samt hypotesprövningar där hypoteserna falsifieras eller 

icke falsifieras. 

5.1 Empirisk metod 

Syftet med uppsatsen är att utvärdera varför företag väljer respektive inte väljer att i sin 

externa redovisning visa de risker de utsätts för. Genom den empiriska undersökningen 

vill vi se vilka faktorer som påverkar företagets val av att redovisa sin risk eller ej. Med 

hänsyn till syftet har vi valt att använda oss av en surveystudie där det ingår ett större 

antal undersökningsenheter men relativt få variabler som skall leda fram till eventuella 

orsakssamband (Andersen, 1998). Surveystrategin ger möjlighet att samla in en stor 

mängd data från en stor population med förhållandevis små resurser (Saunders, Lewis, 

Thornhill, 2003). Insamlingen av data sker oftast med hjälp av frågeformulär men kan 

även göras med hjälp av strukturerade intervjuer och observationer. Nackdelen med att 

använda sig av frågeformulär är att frågorna ofta är begränsade samt att de inte är lika 

omfattande som andra metoder (Saunders et al, 2003). En annan undersökningsmetod 

som skulle kunna vara ett alternativ är fallstudie. Vid fallstudier används ofta kvalitativa 

metoder där man endast använder sig av några få undersökningsenheter. Fördelen är att 

man får en djupare förståelse, dock kan inga generaliseringar göras utifrån denna metod 

(Halvorsen, 1992).  

 

Med ledning av att vi skall försöka se generella tendenser hos våra respondenter skulle en 

kvalitativ undersökning, som till exempel intervjuer där attityder hos enskilda individer 

undersöks, göra det svårt att dra sådana slutsatser. Vi har därför valt att göra en 

kvantitativ undersökning som lämpar sig bäst för att kunna dra generella slutsatser om 

vår populations inställning. De, enligt Halvorsen (1992), vanligaste kvantitativa 

metoderna är standardiserade intervjuer och/eller enkäter. Frågorna är bestämda på 

förhand, till skillnad från informella intervjuer, och fördelen är att antalet variabler 

reduceras till de vi är intresserade av (Halvorsen, 1992). Standardiserade intervjuer 
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innebär att respondenterna intervjuas efter samma förutbestämda frågor och de frågas 

efter samma struktur. Här försvinner problemet att inte rätt person besvarat samt att 

respondenten direkt kan få svar på oklara frågor. Nackdelarna med standardiserade 

intervjuer kan vara att det kan uppkomma intervjuareffekter, det vill säga respondenten 

blir påverkad av den som ställer frågorna samt att respondenten kan känna tidspress. Vi 

har i vår kvantitativa undersökning valt att göra en enkätundersökning. Fördelen med 

enkäter är bland annat att det är lätt att administrera, billigt, respondenten har god tid på 

sig att besvara frågorna och man slipper intervjuareffekter (Andersen, 1998). 

Nackdelarna med en enkät är att man kan få ett stort bortfall då många anser att enkäter 

är besvärliga och tidskrävande.  

 

5.1.1 Population 

Vi ansåg att det största behovet av att utge information om risker var främst hos 

börsnoterade företag då deras årsredovisning delvis ligger till grund för handel med 

företagets aktier. Eftersom en totalundersökning av samtliga bolag inte ansågs vara 

möjligt, rent tidsmässigt och av praktiska skäl, har vi valt att göra en 

stickprovsundersökning. Om man låter slumpen avgöra urvalet bör detta kunna ge en god 

bild av populationen (Körner, 1985). Ett klusterurval innebär att enheterna som skall 

undersökas inte direkt väljs utan först grupperas (kluster), därefter görs ett urval ur dessa. 

Flerstegsurvalet kan sedan utökas genom att ytterligare urval görs. Metoden används till 

exempel vid geografiska undersökningar där kluster utgörs av geografiska områden, 

exempelvis kommuner, varefter ett urval sker av kommunerna med hjälp av till exempel 

slumpmässigt eller systematiskt urvalsprocess. Därefter väljs undersökningsenheterna ut 

från kommunerna. (Halvorsen, 1992) 

 

5.1.1.1 Urvalsprocessen 

Vår teoretiska population är börsbolag noterade på Stockholmsbörsen vilka uppgick till 

275 stycken. Därifrån valde vi att utgå från en branschindelning, det vill säga vårt 

klusterurval, baserad på GICS, Global Industry Classification Standards, som är 

utvecklad av Morgan Stanley Capital International Inc. och Standars & Poor´s 

(Stockholmsbörsen). Från branschindelningen valde vi att avgränsa oss till branscherna 

industri och IT. Att utfallet blev just industri och IT var för att vi ansåg att det ger en 
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blandning av tjänsteföretag och produktionsföretag, vilket skall leda till att 

branschtillhörigheten inte påverkas av om det är varor eller tjänster som produceras. 

Populationen består utav 65 stycken industriföretag och 70 stycken IT-företag varefter vi 

slumpmässigt valde 40 företag ur varje bransch. Det slumpmässiga urvalet utfördes 

genom lottning. Anledningen till begränsningen, 40 företag ur varje bransch, var att vi 

ansåg det vara ett tillräckligt stort urval för att kunna urskilja tendenser. 

 

Ett problem som uppstod var att veta vem som skulle svara på vår enkät. Var det VD eller 

ekonomichef? Eller finns det personal med specialkompetens inom området som skulle 

vara bättre lämpade att besvara på frågor angående riskredovisning? Eftersom 

ansvarsfördelningar och personalstrukturer ser olika ut för olika företag insåg vi att det 

skulle vara en alltför krävande uppgift att undersöka varje bolags struktur. Efter ett 

gemensamt övervägande valde vi ekonomichefen som representativ respondent för 

bolagen. Motiveringen till valet av ekonomichefen som respondent, och representant för 

företagets riskhantering, är att den personen bör ha god insikt i redovisningen. 

 

5.1.1.2 Bortfall 

För att minska bortfallet valde vi att, istället för att bifoga en fil med enkäten, skicka en 

länk i e-mailet som gick till en sida på Internet där vår enkät fanns (bilaga 3). Detta 

gjordes dels för att respondenten inte skulle bli misstänksam mot eventuella virus i 

bifogade filer och dels för att det skulle bli enklare för respondenten att svara på enkäten, 

vilket spar tid för både respondenten och oss. I följebrevet (bilaga 2) bifogades ett 

kontrollnummer som respondenten fick fylla i när de svarade på enkäten. Detta var dels 

för att vi skulle kunna se vilka som inte svarat och dels för att respondentens svar inte 

skulle kunna gå att identifiera vid ett eventuellt intrång bland e-mailen. För att bortfall 

inte skulle förekomma på grund av den mänskliga faktorn, i form av att respondenten 

missat att svara på någon fråga, lade vi in en spärr som gjorde det omöjligt att skicka iväg 

enkäten utan att svara på samtliga frågor som erfordrades. Vidare förklarades i 

följebrevet att uppgifterna som erhålls från respondenten behandlas konfidentiellt och 

visas endast som en del av statistiken. För att undvika eventuella oklarheter i enkäten 

angav vi telefonnummer och e-mailadress där respondenten kunde nå oss. 
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För att förhindra att ”fel” person svarade på enkäten samt att bortfall inte skulle kunna 

ske inom företagets administration skickades förfrågningar ut till respektive bolags 

informationsmail om att få ekonomichefens e-mailadress. I de fall detta inte var möjligt 

skickades följebrevet med länken till enkäten till informationsmailen där vi adresserade 

vidare till ekonomichefen. Dock utesluter denna metod inte att enkäten besvarades av 

”fel” person.  

 

5.1.2 Operationalisering 

Operationalisering innebär att man översätter teoretiska begrepp till empiriskt mätbara 

storheter, variabler. (Andersen, 1998) Vi har valt att undersöka faktorer som tenderar att 

påverka valet av att redovisa sin risk eller inte. Utifrån dessa faktorer har vi utformat 

hypoteser som omvandlas till variabler.  

 

5.1.2.1 Enkätens utformning 

I detta avsnitt skall vi förklara de variabler vi valt och varför vi valt dem. Utformningen 

av enkäten bygger på hypoteser som är uppbyggda i vår teori. Hypoteserna skall vi 

försöka falsifiera eller icke falsifiera genom att respondenten svarar på frågor uppbyggda 

utifrån hypoteserna. Frågorna är delvis ställda så att respondenten får ta ställning till 

vilken grad påståendena stämmer överens med dess attityd till risk. Hypoteserna är 

uppsatta efter indelningen i vår modell och kommer därför inte i samma ordning som 

enkätens frågor. Enkäten är utformad så att det skall bli så logiskt som möjligt för 

respondenten att svara.  

 

Inledningsvis har vi låtit respondenten svara på vilken bransch företaget är verksamt 

inom samt var de har merparten av sin marknad. Branschtillhörigheten är av intresse för 

att vi skall kunna utläsa eventuella skillnader vad gäller redovisning av risk mellan de 

valda branscherna. För att kunna attrahera internationella intressenter kan företag på den 

internationella marknaden bli mer eller mindre tvingade att redovisa sin risk för att de 

internationella intressenterna kräver det. Utifrån detta vill vi testa följande hypoteser: 

(H1) Företag redovisar risk olika beroende på vilken bransch de tillhör och (H8) 

Företag redovisar sina risker om deras verksamhet till större delen är internationell då 

intressenterna kräver denna information.  
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Enkätens följande frågor kommer att försöka ge svar på varför, respektive varför inte, 

företag väljer att redovisa sin risk.  

 

Fråga 1. Till vilken grad anser Ni att Ert företag utsätts för de olika riskerna? 

Genom första frågan får respondenten svara på i vilken grad företaget utsätts för extern, 

intern samt finansiell risk. För att minska missförstånd med kategoriseringen av riskerna 

har vi hänvisat till en länk där vi har definierat riskerna lite närmre (bilaga 1). Svaren är 

graderade i skalan 1-6 där 1= låg grad och 6= hög grad. Anledningen till att ordinalskalan 

1-6 valdes är att det skall leda respondenten att välja sida genom att inte göra det möjligt 

för respondenten att svara neutralt. Svaren skall försöka ge oss vägledning till varför 

företagen redovisar, respektive inte redovisar, sin risk. Vi tror att företag med en generellt 

låg gradering av de olika riskerna väljer att redovisa sin risk i den externa redovisningen 

därför att det ger en god bild hos intressenterna samtidigt som de inte utsätter sig själva 

för någon nämnvärd risk genom att framhäva sin riskhantering. Anledningen till 

uppdelningen av risk i de olika kategorierna extern, intern och finansiell är dels för att 

visa att riskhantering kräver olika sorters kompetens för att vara möjlig att bemästra och 

dels för att visa att man utsätts för risker från alla kategorierna. 

 

Med frågorna avses även att under hypotesen om rättvisande bild (H10) utvärdera om det 

finns något samband mellan vilken risk man anser sig utsatt för och om man redovisar sin 

risk med hänsyn tagen till rättvisande bild.  

 

Fråga 2. Har Ni någon ansvarig för företagets riskhantering? 

På andra frågan vill vi veta hur omfattande riskmedvetandet är i företaget. Detta mäter vi 

genom att se om de har någon person anställd med riskhantering som ansvarsområde. 

Finns det personal med god kunskap om riskerna kan det vara ett incitament att redovisa 

risken i sin redovisning för att visa sin medvetenhet och därmed skapa ett förtroende 

bland sina intressenter. Utifrån detta vill vi testa följande hypotes: (H2) Företag 

redovisar risk olika beroende på om de har någon ansvarig för riskhantering eller ej. 

 

Fråga 3. Redovisar Ni Er risk i förvaltningsberättelsen eller i noter? 

Huvudvariabeln besvaras med tredje frågan i enkäten: Redovisar Ni Er risk i 

förvaltningsberättelsen eller i noter? Eftersom samtliga kostnader enligt lag skall 

redovisas och hänvisas till rätt period (periodiseringsprincipen) blir det intressant för vår 
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undersökning att försöka se om och hur de specificerar eller kommenterar 

riskhanteringen. Kommentarer kring redovisningen görs oftast i noter eller i 

förvaltningsberättelsen. Frågan kommer att vara avgörande för om respondenten skall gå 

vidare till fråga 4 eller om de skall hoppa till fråga 5. 

 

Fråga 4. Vi väljer att inte redovisa risk därför att: 

Fjärde frågan ger svar på varför företaget inte redovisar sin risk i den externa 

redovisningen. Anledningar till att inte redovisa kan vara många och vi har låtit 

respondenten svara på fyra olika alternativ som vi tror påverkar valet. Respondenten gavs 

möjlighet att gradera varje alternativ i skalan 1-6 där 1= instämmer inte alls och 6= 

instämmer helt. Sist har vi givit respondenten chansen att kunna lägga till ytterligare 

orsaker till att de inte redovisar. 

 

 I första alternativet försöker vi påvisa att de inte redovisar på grund av att det kan skada 

förtroendet för företaget genom att man exponerar sina risker. Detta leder till att vi testar 

följande hypotes: (H4) Företag väljer att inte redovisa sina risker då det kan påverka 

företagets förtroende negativt. Riskhantering kan kräva mycket tid och kapital för att bli 

effektiv. Därför vill vi veta om företagen väljer att inte redovisa för att inte ge 

konkurrenterna några vägvisningar eller lösningar till hur man kan hantera sina risker. 

Följande hypotes kommer att testas: (H5) Företag väljer att inte redovisa sina risker då 

de riskerar att avslöja konkurrensfördelar. Tredje alternativet inriktar sig direkt på 

företagets intressenter och deras intresse av att erhålla sådan information. Den erfarne 

och rationella investeraren förlitar sig inte blint på den information som företagen själva 

ger ut utan söker information från andra källor, till exempel analytiker, för att få en mer 

objektiv bild av företaget. Incitamentet att redovisa sin risk kan därför försvinna för 

företagen. Detta leder oss till att vi vill testa följande hypotes: (H6) Företag väljer att inte 

redovisa sina risker då efterfrågan på sådan information är låg. För företagen står det i 

princip fritt att redovisa sin risk eller inte då direkt lagreglering inte existerar utan endast 

begreppet rättvisande bild finns att beakta. Definition på rättvisande bild kan tolkas olika 

och därför vill vi testa hypotesen: (H7) Företag väljer att inte redovisa sina risker då 

direkt lagstiftning saknas.  

 

 

 

 39



 
Kristensson, Lindhoff, Nilsson 
Riskredovisning – fara eller möjlighet? 

Fråga 5. Vi väljer att redovisa risk för att:  

Om svaret var positivt i tredje frågan, det vill säga att företagen redovisar risken, vill vi ta 

reda på anledningen till varför företag väljer att redovisa sin risk. I femte frågan får 

respondenten gradera tre olika alternativ i samma skala (1-6) som i föregående fråga. Här 

ges också möjligheten för respondenten att ange andra orsaker.   

 

Första alternativet är att företagen redovisar för att intressenterna kräver det. Alternativet 

skall försöka hjälpa till att finna samband mellan var företagen har sin huvudsakliga 

marknad och om de anser att intressenterna kräver informationen. Detta resulterar i 

hypotes: (H8) Företag redovisar sina risker om deras verksamhet till större delen är 

internationell då intressenterna kräver denna information. Liksom med den alltmer 

aktuella miljöredovisningen, vill vi se om företagen redovisar sin riskhantering för att 

visa öppenhet och skapa trovärdighet. Företag som redovisar risk kan se det som att de 

”lägger alla korten på bordet” och inte döljer något. Detta leder oss till hypotesen: (H9) 

Företag väljer att redovisa sina risker för att visa öppenhet och skapa trovärdighet. 

Eftersom direkt lagreglering på riskredovisning inte existerar återstår tolkningen av 

begreppet rättvisande bild. Risk är en del av vardagen för alla företag, dock finns det 

skillnader i vilken grad företagen påverkas. Riskredovisningen torde därför vara 

intressant för intressenten att få ta del av. Företag som redovisar risken kan därför se det 

som en skyldighet, genom tolkningen av begreppet rättvisande bild, att redovisa 

riskhanteringen. Vi vill därför testa hypotesen: (H10) Företag väljer att redovisa sina 

risker då de anser att riskredovisning ingår under begreppet rättvisande bild.  

 

Fråga 6. Vilken inställning har Ni till begreppet risk? 

Med enkätens sista fråga avser vi att mäta företagens inställning till begreppet risk. 

Härigenom vill vi se om inställningen till risk, som vi mäter i skalan 1-6 där 1= fara och 

6= möjlighet, påverkar valet av att redovisa risk eller ej. Inställningen till begreppet risk 

påverkas av vilken riskprofil som företaget har och det är därför intressant för oss att se 

hur detta avspeglas i den externa redovisningen. Vi avser härigenom att testa följande 

hypotes: (H3) Företagets inställning till begreppet risk påverkar redovisningen av risk.  
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5.1.3 Nollhypotes 

För de hypoteser vi avser att testa har vi satt upp en nollhypotes respektive en 

mothypotes. Nollhypotesen är uppbyggd som om inget samband finns och är därmed 

uppsatt för att förkastas om dessa samband kan påvisas (Hjort, 1998). Mothypotesen är 

uppbyggd som att det finns samband och kan accepteras om nollhypotesen förkastas. 

Hypotes 1 kan tjäna som exempel:  

Nollhypotes: Branschtillhörighet har ingen betydelse vid valet av att redovisa sin risk 

eller ej. 

Mothypotes: Branschtillhörighet har betydelse vid valet av att redovisa sin risk eller ej. 

 

5.1.4 Val av test 

För undersökningen har vi tillämpat icke-parametriska tester då de med fördel används 

vid nominal- och ordinalskalenivå och är lämpliga att använda då urvalet är litet. Då 

enkäten är uppbyggd på ordinalskalor går det ej att tillämpa tester som bygger på 

intervallskalor. Detta medför att vi valt att inte använda oss av till exempel T-testet. Med 

skalan 1-6, där vi delade in skalan i två grupper, 1-3 och 4-6, ville vi kunna utläsa 

tendenser åt vilken sida som respondenten stod på. För att påvisa skillnader har vi valt att 

använda oss av test som i grunden bygger på nominalskala, detta för att få ett mer 

försiktigt och säkert resultat. Därmed valde vi att använda oss av Fisher’s exakta test 

framför test som bygger på ordinalskala som till exempel Mann Whitney-testet. 

 

Fisher’s exakta test är ett icke-parametriskt test som kan användas när antalet 

observationer är få. Testet är uppbyggt genom en 2 x 2 tabell där skalan kan vara både 

nominal och ordinal. Anledningen till att vi valt använda detta test är att det förutsätter 

nominalskala och att antalet observationer understiger 30, varför icke-parametriska test 

bör användas. Då vissa av cellerna i våra tabeller understiger det förväntade värdet fem 

har vi valt att använda Fisher’s exakta test. Man bör inte använda Chitvå-test då det 

förväntade värdet, i vissa celler, understiger fem. (Siegel, 1956) 

 

Hypotesprövningarna har genomförts så att våra observationer har satts in i tabeller, 

varefter kolumn- och radsummor beräknats. Därefter har dessa framräknade summor 

jämförts med en tabell för kritiska värden i Fisher’s exakta test (Siegel, 1956). Denna 

tabell visar det kritiska värde där nollhypotesen, enligt vår uppsatta signifikansnivå, skall 
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förkastas. Vi gjorde här valet att inte beräkna en exakt sannolikhet utan istället, i tabellen 

för kritiska värden i Fisher’s exakta test, utläsa om nollhypotesen kunde accepteras eller 

ej utifrån den signifikansnivå vi valt. Att vi valt att inte beräkna exakt sannolikhet beror 

på att vi i vår undersökning endast vill visa de tendenser som kan urskiljas angående 

redovisning av risk. 

 

5.1.5 Uppsatsens trovärdighet 

För att få en så hög validitet och reliabilitet som möjligt är det viktigt att utforma enkäten 

så att den ger relevant information för vår undersökning samt att svaren är konsekvent 

insamlade. Validitet innebär att mätmetoden skall mäta det som verkligen avses att mäta 

och med reliabilitet menas hur pålitliga mätningarna är. Konkret betyder detta att det är 

viktigt att både frågorna och svaren får samma innebörd hos respondenten som de har hos 

forskaren. (Saunders et al, 2003, Halvorsen, 1989) För att undvika att missförstånd skulle 

uppstå lämnade vi ut telefonnummer och e-mailadress där respondenten kunde nå oss för 

att få svar på eventuella oklarheter. Vi har även en länk där vi närmare förklarar våra 

definitioner på kategorisering av riskerna. Dock inser vi att en ytterligare länk, som skall 

vara respondenten till hjälp, kan medföra att enkäten upplevs som krävande och tråkig 

vilket i sin tur kan leda till bortfall eller att respondenten inte ger genomtänkta svar.  

 

För att försöka försäkra oss om att rätt person svarade på enkäten skickades följebrevet 

direkt till ekonomichefens e-mail. De fall då detta inte var möjligt valde vi att skicka 

följebrevet till informationsmailen där vi adresserade vidare till ekonomichefen. Eftersom 

vårt enkätsystem skall vara så konfidentiellt som möjligt erhåller vi endast ett 

kontrollnummer som bevis på vem som svarat. Att detta kontrollnummer stämmer kan vi 

inte veta med säkerhet, vi kan endast kontrollera att numret håller sig inom de intervaller 

av nummer som vi valt. Detta kan givetvis leda till att fel personer svarar. 

 

Vi har valt att gradera svaren på frågorna i skalor för att bättre kunna mäta underliggande 

attityder som skall försöka ge svar till vår problemställning.   

 

Svaren vi fått från respondenterna har vi manuellt fört in i SPSS och Excel. Här kan det 

uppstå felaktigheter som beror på den mänskliga faktorn. Vi har dock försökt minimera 
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denna risk genom att låta samtliga i gruppen kontrollera att rätt värden förts in i 

programmen. 

 

5.1.5.1 Signifikansnivå 

Med signifikansnivå menas sannolikheten att vid ett signifikanstest förkasta en hypotes 

som är sann (Nationalencyklopedin). För det mesta väljer man en signifikansnivå i 

förväg, oftast 0.01 eller 0.05 (Körner, 1985). Om sannolikheten understiger den nivå man 

valt, sägs avvikelsen vara signifikant och nollhypotesen kan förkastas på den nivån. Ju 

lägre signifikansnivå man väljer desto större avvikelse krävs för att förkasta 

nollhypotesen (Halvorsen, 1992). Alltså innebär 1 % -nivån störst tilltro men då vi endast 

skall försöka påvisa tendenser, och ej förklara samband, hos företagen valdes en 

signifikans på 5 % -nivån. Ytterliggare anledning till varför vi valt den nivån är att vårt 

urval inte är så omfattande. Om signifikansnivån sätts till 0,05 är chansen 5 % att vi 

förkastar nollhypotesen när den är riktig. (Halvorsen, 1992). 

 

5.2 Empiriskt resultat 

Vår enkätundersökning innefattade 80 företag noterade på Stockholmsbörsen. För att 

kunna göra en jämförelse mellan två olika branscher gjorde vi ett slumpmässigt urval av 

40 företag från industribranschen och 40 från IT-branschen. Av dessa fick vi in totalt 22 

svar, det vill säga en svarsfrekvens på 27,5 %. För att skapa en bättre förståelse har vi valt 

att dela in det empiriska resultatet i; resultat av enkätfrågor och hypotesprövning.  

 

5.2.1 Resultat av enkätfrågor 

Avsnittet skall redovisa resultatet på våra enkätfrågor. Vi kommer enbart att redogöra för 

svaren här för att lämna tester och analys till kommande avsnitt.  

 
 
Vilken bransch tillhör Ni? 

Av de 22 som svarade var det 10 stycken från industribranschen och 12 från IT-

branschen.  
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Var har Ni merparten av Er marknad? 
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 Figur 5: Marknad. Figuren visar var företagen har merparten av sin marknad. 
 

Eftersom många börsnoterade företag har delar av sin marknad utanför Sverige tog vi, för 

att kunna utläsa skillnader, med denna fråga i enkäten. Av de 22 som svarade har 10 

stycken merparten av sin marknad i Sverige, 8 stycken i Övriga Europa och resterande 4 i 

Nordamerika. Det är inget av dessa företag som har merparten av sin marknad i 

Sydamerika, Asien, Afrika eller Australien. 

 

Till vilken grad anser Ni att Ert företag utsätts för de olika riskerna? 

Alla företag utsätts mer eller mindre för externa, interna och finansiella risker. I dessa tre 

diagram visar vi till vilken grad de båda branscherna anser sig vara utsatta för de olika 

riskerna.  
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Figur 6: Extern risk. Figuren beskriver till vilken grad, från 1-6, som 
företagen anser sig vara utsatta för externa risker där 1= låg grad och 
6 = hög grad. 
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Externa risker är risker som främst uppkommer på grund av påverkan utifrån, till 

exempel miljö-, marknads- och politiska risker. Merparten av IT-företagen anser att deras 

företag utsätts för externa risker till något högre grad än industriföretagen.  
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Figur 7: Intern risk. Figuren beskriver till vilken grad, från 1-6, som 
företagen anser sig vara utsatta för interna risker där 1= låg grad och 
6=hög grad. 

Interna risker är risker som främst uppkommer innanför ”företagets väggar”, till exempel 

operationella risker, personrisker och tekniska risker. Företagen anser inte att de är 

särskilt utsatta för de interna riskerna. Det var inget av företagen som anser sig vara 

utsatta för interna risker till lägsta eller högsta grad.  
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Figur 8: Finansiell risk. Figuren beskriver till vilken grad, från 1-6, 
som företagen anser sig vara utsatta för finansiella risker där 1= låg 
grad och 6= hög grad. 

 

Finansiella risker är risker som påverkar företagets ekonomiska situation, till exempel 

kredit-, valuta- och ränterisker. Inte heller dessa risker verkar företagen känna sig utsatta 

för till någon högre grad. De flesta företagen anser att de till relativt låg grad utsätts för 

de finansiella riskerna.  
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Har Ni någon ansvarig för företagets riskhantering? 

Denna fråga togs med på enkäten för att senare kunna testa om det finns något samband 

mellan att företag har en riskansvarig och att de redovisar sina risker i årsredovisningen. 

Elva stycken, alltså häften av företagen som svarat, har en ansvarig för företagets 

riskhantering. Tio stycken har däremot ingen och ett av företagen svarade vet ej på 

frågan.  

 

Redovisar Ni Er risk i förvaltningsberättelsen eller i noter? 

Majoriteten av de svarande företagen redovisar sin risk i förvaltningsberättelse eller noter 

(14 av 22). Det var åtta stycken som inte nämner riskerna i årsredovisningen. Av dem 

som redovisar är det sex företag inom industri och åtta inom IT. Det är fyra företag i varje 

bransch som väljer att inte redovisa sina risker i årsredovisningen.  

  

Vi väljer att inte redovisa risk därför att: 

Av de anledningar som vi i vår teori trodde skulle påverka företag att inte redovisa sin 

risk var det ingen som respondenterna enhetligt svarade att de instämmer med. Svaren på 

variablerna; påverka förtroende negativt, avslöja konkurrensfördelar samt direkt 

lagstiftning saknas, indikerar att dessa inte alls påverkar företag att inte redovisa. 

Däremot kan svaren på variabeln efterfrågan på informationen är låg tolkas som att den 

till viss grad tenderar att påverka företaget att inte redovisa sin risk.  
       

Tabell 1: Faktorer som påverkar företag att ej redovisa sin risk. Företagen graderar på en 
skala från 1-6 där 1= instämmer inte alls och 6= instämmer helt  
 

Vi väljer att inte redovisa risk därför att: 1 2 3 4 5 6 
       
det kan påverka förtroendet för företaget 4 1 3 0 0 0 
       
det kan avslöja konkurrensfördelar 4 2 2 0 0 0 
       
intressenternas efterfrågan på denna information är låg 0 1 2 2 2 1 
       
direkt lagstiftning ej finns 0 2 4 1 1 0 

 

 

Vi väljer att redovisa risk för att: 

Respondenternas svar vad gäller faktorer som påverkar företag att redovisa sin risk skiljer 

sig markant mot föregående fråga. Här har respondenterna svarat att de instämmer i alla 

de frågor, intressenterna kräver denna information, visa öppenhet och trovärdighet samt 
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det ingår i begreppet rättvisande bild, som avser att undersöka faktorer som påverkar 

företag att redovisa sin risk.  
    

Tabell 2: Faktorer som påverkar företag att redovisa sin risk. Företagen graderar på en 
skala från  1-6 där 1= instämmer inte alls och 6= instämmer helt 
 

 Vi väljer att redovisa risk för att: 1 2 3 4 5 6 
              
intressenterna kräver denna information 0 0 0 5 6 3 
              
visa öppenhet och skapa trovärdighet 0 0 1 4 4 5 
              
det ingår i begreppet rättvisande bild 0 1 0 2 6 5 
              

 
                                                                                                             
Andra orsaker 

För fråga 4 och 5 där man kunde välja att ange andra orsaker till varför man inte 

redovisade respektive varför man redovisade. Här valde några företag att skriva egna 

kommentarer. En kommentar från ett företag angående varför man valde att inte redovisa 

sin risk var: 

Det är främst politisk risk som bolaget har, och den typ av risk bolaget har, är självklar 

för de som känner till bolaget = vi behöver inte skriva dem på näsan. 

Där var även ett företag som valde att kommentera varför de redovisade sin risk: 

Eftersom vi är börsnoterade så ställs det krav att vi redovisar detta. 

 

Vilken inställning har Ni till begreppet risk? 
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Figur 9: Inställning till risk. Företag graderar sin inställning till risk 
på en skala från 1-6 där 1= fara och 6= möjlighet (totalt inom båda 
branscherna). 
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De flesta ser risk som ett mellanting mellan en fara och en möjlighet. Det är inget företag 

som ser det som en stor fara och det är endast ett företag som ser risk som en stor 

möjlighet. 

 

5.2.2 Hypotesprövning 

I nedanstående avsnitt följer en prövning av alla hypoteser. En del hypoteser kommer att 

testas med hjälp av Fischer’s exakta test medan andra kommer att visas i tabeller eller 

diagram. Vi valde att inte testa en del hypoteser eftersom det lättare tydliggörs i tabeller 

eller diagram.  

  

5.2.2.1 Faktorer som påverkar företags val vad gäller redovisning av risk 

Inom första indelningen vill vi se vilka orsaker eller faktorer som kan ligga bakom 

företagets val av riskredovisning. De variabler som skall testas är branschtillhörighet, 

riskansvarig samt inställning till risk. 

Hypotesprövning 1  

Företag redovisar risk olika beroende på vilken bransch de tillhör 

Med hjälp av första hypotesen vill vi testa om det är möjligt att finna ett signifikant 

samband mellan branschtillhörighet och om de redovisar risk eller ej. För att försöka 

finna detta ställde vi följande två frågor mot varandra i Fisher’s exakta test: Vilken 

bransch tillhör Ni? och Redovisar Ni Er risk i förvaltningsberättelsen eller i noter? 

   
Tabell 3: Hypotesprövning 1. Test för att se om samband föreligger 
mellan branschtillhörighet och om de redovisar sin risk eller ej 

 

 Industri IT Summa 

    

Redovisar 6 8 14 

Redovisar ej 4 4 8 

Summa 10 12 22 

   
   
Testet har beräknats utifrån ovanstående tabell. Då radsummorna blir 14 respektive 8 kan 

vi, i tabellen för kritiska värden i Fisher’s exakta test, se att det kritiska värdet vid vår 

valda signifikansnivå är 0. Enligt tabellen ovan är det observerade värdet 4 varför 

nollhypotesen accepteras, det vill säga inget samband föreligger. 
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Hypotesprövning 2  

Företag redovisar risk olika beroende på om de har någon ansvarig för riskhantering 

eller ej 

För att testa vårt resonemang fick företagen svara på följande två frågor: Har Ni någon 

ansvarig för företagets riskhantering? och Redovisar Ni Er risk i förvaltningsberättelsen 

eller i noter? Dessa ställdes mot varandra i Fisher’s exakta test. Här har alternativet ”Vet 

ej” kodats om till ”Nej”. Detta då vi anser att ovisshet hos respondenten, angående om 

man har någon riskansvarig, talar för att det inte finns en klar och utarbetad 

företagsstruktur vad gäller riskhantering. Därmed anser vi att den bäst lämpade 

omkodningen blir till alternativet ”Nej”. För att vara säkra på att resultatet inte blev 

missvisande vid omkodningen, utförde vi även ett test där ”vet ej” uteslöts. Resultatet av 

testet blev detsamma.   

 
Tabell 4: Hypotesprövning 2. Test för att se om samband föreligger 
mellan att det finns någon riskansvarig och om de redovisar sin risk 
eller ej 
 

  Riskansvarig
Ej 

riskansvarig Summa 

    

Redovisar 10 4 14 

Redovisar ej 1 7 8 

Summa 11 10 22 

   
   
Vid test av värdena i ovanstående tabell ser vi att med radsummorna 14 och 8 blir det 

kritiska värdet, enligt tabellen för kritiska värden i Fisher’s exakta test, 2. Vårt 

observerade värde är 1 varför nollhypotesen förkastas och samband finns mellan 

variablerna på vår valda signifikansnivå.  

 
Hypotesprövning 3  

Företagets inställning till begreppet risk påverkar redovisningen av risk 

Tredje hypotesen vill vi testa genom att respondenten får svara på fråga 6: Vilken 

inställning har Ni till begreppet risk? Detta svar ställde vi mot huvudfrågan: Redovisar 

Ni Er risk i förvaltningsberättelsen eller i noter? 
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Figur 10: Hypotesprövning 3. Företag graderar sin inställning till risk 
på en skala från 1-6 där 1= fara och 6= möjlighet (uppdelat på 
industri och IT). 

 

För denna hypotes valde vi att koda om den graderingen som visas i diagrammet ovan. 

Värdena 1-3 och 4-6 har kodats om till de nya värdena fara och möjlighet. Dessa kommer 

att testas med Fisher’s exakta test.  

 
Tabell 5: Hypotesprövning 3. Test för att se om samband föreligger 
mellan företagets inställning till risk och att de redovisa sin risk eller ej  
 

 Fara Möjlighet Summa 

    

Redovisar 8 6 14 

Redovisar ej 4 4 8 

Summa 12 10 22 

   
   
Enligt ovanstående tabell blir radsummorna 14 respektive 8. I tabellen för kritiska värden 

i Fisher’s exakta test kan vi därmed utläsa att det kritiska värdet vid vår valda 

signifikansnivå är 0. Enligt tabellen ovan är det observerade värdet 4 varför vår uppsatta 

nollhypotes accepteras. 

 

5.2.2.2 Faktorer som påverkar företaget att ej redovisa sina risker 

Under denna grupp vill vi se vilka bakomliggande faktorer företagen har som ej redovisar 

sin risk. Faktorerna som vi valt att testa är; påverkar förtroendet negativt, avslöja 

konkurrensfördelar, efterfrågan på information är låg samt direkt lagstiftning saknas.  
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Hypotesprövning 4  

Företag väljer att inte redovisa sina risker då det kan påverka företagets förtroende 

negativt 

Fjärde hypotesen vill vi testa genom att låta respondenten gradera påståendet: Vi väljer 

att inte redovisa risk därför att det kan påverka företagets förtroende negativt. 
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Figur 11: Hypotesprövning 4. Företag som väljer att inte redovisa risk 
på grund av att det kan påverka företagets förtroende negativt. 
Gradering på en skala från 1-6 där 1= instämmer inte alls och 6= 
instämmer helt.  

 

För den här hypotesen vill vi se om det finns en tendens att företaget inte redovisar sin 

risk då det kan påverka företagets förtroende negativt. I diagrammet ovan kan inte någon 

sådan tendens utläsas varför nollhypotesen accepteras. 

 

Hypotesprövning 5  

Företag väljer att inte redovisa sina risker då de riskerar att avslöja konkurrensfördelar 

Femte hypotesen vill vi testa genom att respondenten får gradera påståendet Vi väljer att 

inte redovisa risk därför att det kan avslöja konkurrensfördelar. 
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Figur 12: Hypotesprövning 5. Företag som väljer att inte redovisa risk 
på grund av att det kan avslöja konkurrensfördelar. Gradering på en 
skala från 1-6 där 1= instämmer inte alls och 6= instämmer helt. 

 

Utifrån ovanstående diagram kan vi ej urskilja något samband mellan att företag inte 

redovisar sin risk och att det kan avslöja konkurrensfördelar och därmed accepteras 

nollhypotesen. 

  

Hypotesprövning 6 

Företag väljer att inte redovisa sina risker då efterfrågan på sådan information är låg 

Denna hypotes vill vi testa genom att respondenten får gradera påståendet: Vi väljer att 

inte redovisa risk därför att intressenternas efterfrågan på denna information är låg.  
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Figur 13: Hypotesprövning 6. Företag som väljer att inte redovisa risk 
då efterfrågan på sådan information är låg. Gradering på en skala från 
1-6 där 1= instämmer inte alls och 6= instämmer helt. 

 

Vi kan med utgångspunkt i diagrammet ovan se att det finns tendenser att om 

intressenternas efterfrågan av riskinformation är låg kan det påverka företaget att ej 

redovisa sin risk. Då något klart samband dock ej kan urskiljas kommer nollhypotesen att 

accepteras. 
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Hypotesprövning 7  

Företag väljer att inte redovisa sina risker då direkt lagstiftning saknas 

Vi vill testa hypotesen genom att låta respondenten gradera påståendet: Vi väljer att inte 

redovisa risk därför att direkt lagstiftning ej finns.  

 

Direkt lagstiftning saknas

0

1

2

1

0 00

1

2

0

1

0
0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6

Instämmer inte alls                  Instämmer helt

A
nt

al Industri
IT

 
Figur 14: Hypotesprövning 7. Företag som väljer att inte redovisa risk 
då direkt lagstiftning saknas. Gradering på en skala från 1-6 där 1= 
instämmer inte alls och 6= instämmer helt. 

 

För den här hypotesen vill vi se om man kan urskilja en tendens att företaget inte 

redovisar sin risk då direkt lagstiftning saknas. Då inget samband kan påvisas accepteras 

nollhypotesen. 

 

5.2.2.3 Faktorer som påverkar företaget att redovisa sina risker 

Under den sista gruppen vill vi se vilka faktorer som ligger bakom företagens val av att 

redovisa sin risk i årsredovisningen. Faktorer som vi tror kan vara bakomliggande och 

som vi avser att testa är; internationella intressenter, öppenhet och trovärdighet samt 

rättvisande bild.  

 

Hypotesprövning 8  

Företag redovisar sina risker om deras verksamhet till större delen är internationell då 

intressenterna kräver denna information 

Vi vill, genom Fisher’s exakta test, testa hypotesen genom att låta respondenten svara på 

följande fråga: Var har Ni merparten av Er marknad? och gradera påståendet: Vi väljer 

att redovisa risk för att intressenterna kräver det. 
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Här har vi valt att koda om alternativet Sverige till Nationell och övriga alternativ, på 

frågan om marknad, till Internationell. Under frågan om man väljer att redovisa sin risk 

för att intressenterna kräver det har alternativ 1-3 kodats om till Instämmer inte och 4-6 

till Instämmer. 

 
Tabell 6: Hypotesprövning 8. Test för att se om samband föreligger 
mellan att de redovisar risk och var de har merparten av sin marknad 
 

 Instämmer Instämmer inte Summa 
    

Nationell 7 0 7 
Internationell 7 0 7 

Summa 14 0 14 
      
 
Vid test av värdena i ovanstående tabell ser vi att radsummorna är 7 och 7 vilket, enligt 

tabellen för kritiska värden i Fisher’s exakta test, ger det kritiska värdet 1. Det 

observerade värdet är 7 varför nollhypotesen accepteras och inget signifikant samband 

finns mellan variablerna på vald signifikansnivå. 

 

Påpekas bör dock att valet att redovisa sin risk påverkas av att intressenterna kräver 

denna information. Däremot kan vi, som ovan beskrivet, inte påvisa några skillnader 

mellan trycket från intressenter på den nationella respektive internationella marknaden. 

 

Hypotesprövning 9  

Företag väljer att redovisa sina risker för att visa öppenhet och skapa trovärdighet 

Vi vill testa hypotesen genom att låta respondenten gradera påståendet: Vi väljer att 

redovisa risk för att visa öppenhet och trovärdighet. 
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Figur 15: Hypotesprövning 9. Företag som väljer att redovisa risk för 
att visa öppenhet och skapa trovärdighet. Gradering på en skala från 
1-6 där 1= instämmer inte alls och 6= instämmer helt. 

 

Utifrån ovanstående diagram kan man utläsa att företag instämmer i vårt påstående om att 

man redovisar sin risk för att visa öppenhet och skapa trovärdighet. Nollhypotesen 

kommer därmed att förkastas. 

 

Hypotesprövning 10  

Företag väljer att redovisa sina risker då de anser att riskredovisning ingår under 

begreppet rättvisande bild 

Vi vill testa hypotesen genom att låta respondenten gradera påståendet: Vi väljer att 

redovisa risk för att det ingår i begreppet rättvisande bild. 
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Figur 16: Hypotesprövning 10. Företag som väljer att redovisa risk då de anser att det 
ingår i begreppet rättvisande bild. Gradering på en skala från 1-6 där 1= instämmer inte 
alls och 6= instämmer helt. 

 

Vi kan med utgångspunkt i diagrammet ovan se att de flesta företag, som redovisar sin 

risk, instämmer att redovisning av risk ingår i begreppet rättvisande bild. Därmed 

kommer nollhypotesen att förkastas. 
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Vid prövningen av denna hypotes vill vi även belysa relationen mellan vilken risk man 

känner sig utsatt för och om man redovisar då man anser att riskredovisning ingår i 

begreppet rättvisande bild.  

 

I följande tabeller har graden för vilken risk man känner sig utsatt för kodats om. 1-3 har 

kodats till Låg grad och 4-6 till Hög grad. Även påståendet om att man redovisar då man 

anser att det ingår i rättvisande bild har kodats om. Här har 1-3 blivit Instämmer ej och 4-

6 Instämmer. 

 
Tabell 7: Relation mellan risk och rättvisande bild. Figuren visar 
relationen mellan till vilken grad man känner sig utsatt för extern, 
intern samt finansiell risk och om man redovisar för att man anser att 
riskredovisning ingår i begreppet rättvisande bild. 

 

  Instämmer Instämmer inte Summa 
Extern risk       
Låg grad 10 1 11 
Hög grad 3 0 3 
Summa 13 1 14 

        
Intern risk       
Låg grad 4 0 4 
Hög grad 9 1 10 
Summa 13 1 14 

        
Finansiell risk       

Låg grad 8 1 9 
Hög grad 5 0 5 
Summa 13 1 14 

 

Materialet i ovanstående tabeller kan tolkas som att redovisningen av företagets 

riskhantering påverkas av att om man känner sig utsatt för extern risk eller ej. Intern risk 

och finansiell risk tenderar dock att ej påverka tolkandet av begreppet rättvisande bild vid 

redovisning av risk.  

 

5.3 Kapitelsammanfattning 

Den empiriska undersökningen skall utvärdera varför företag väljer respektive inte väljer 

att redovisa sin riskhantering i årsredovisningen. Undersökningen tillämpar en kvantitativ 

metod där generella slutsatser om populationen skall kunna dras. Utifrån våra resurser har 

vi valt att göra en e-mailbaserad enkätundersökning vilket är kostnadseffektivt och inte 

 56



 
Kristensson, Lindhoff, Nilsson 
Riskredovisning – fara eller möjlighet? 

ger upphov till några intervjuareffekter. Vi valde att undersöka börsnoterade företag då 

deras årsredovisning delvis ligger till grund för aktiehandel. Utifrån en branschindelning, 

gjord med GICS, valdes två branscher som skulle ingå i urvalet, industri och IT. Svaren 

från enkäten skall ge en vägledning till varför företagen redovisar eller ej samt visa 

tendenser om bransch, marknad eller om företaget har någon ansvarig för riskhanteringen 

påverkar valet av redovisningen. Enkätens frågor är uppbyggda så att man skall kunna 

testa uppsatta hypoteser och därför har en nollhypotes och en mothypotes satts upp till 

varje hypotes. För de hypoteser som testats har tillämpningen skett med hjälp av Fisher’s 

exakta test. På grund av att vi skall försöka påvisa tendenser, och ej förklara samband, 

hos företagen valdes en signifikans på 5 % -nivån.  

 

Efter genomgång av den empiriska metoden följer ett avsnitt om det empiriska resultatet. 

Empiriska resultatet behandlar de enkätsvar som vi erhållit från företagen samt de 

hypotesprövningar som gjorts. Av de 80 utskickade enkäterna svarade 22 stycken (27,5 

%) varav 10 från industribranschen och 12 från IT-branschen. Svaren på enkätens frågor 

har redovisats fråga för fråga och ligger till grund för de hypotesprövningar som följer. 

Test enligt Fisher’s exakta test har gjorts på fyra hypoteser. Av dessa tester förelåg 

signifikant samband endast i hypotes 2. Detta innebär att ett signifikant samband 

föreligger mellan att företaget redovisar sin risk och att de inom företaget har en ansvarig 

för sin riskhantering. Testerna angående branschtillhörighet, inställning till risk och 

påverkan från internationella intressenter påvisade ej något signifikant samband. Övriga 

tester av hypoteser har presenterats via diagram där eventuella tendenser har urskiljts. 

Här kunde vi utläsa tendenser att företag som redovisar sin risk gör det med anledning av 

variablerna; visa öppenhet och skapa trovärdighet samt rättvisande bild. 
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6. Analys 

Vårt sjätte kapitel innefattar en analys av varje hypotes för sig. Vid analysen knyts teorin 

ihop med det empiriska resultatet. För de hypoteser där samband fanns har detta 

behandlats och när vi inte fann samband försöker vi förklara varför de delarna av vår 

teori ej höll.  
 

H1: Företag redovisar risk olika beroende på viken bransch de tillhör. 

Företag utsätts ständigt för en mängd olika risker där en del risker alltid finns medan 

andra tillkommer, försvinner eller förändras. I och med att företag skiljer sig åt vad gäller 

verksamhet, mål, strategier med mera utsätts de också för olika risker. Eftersom riskerna 

inte är desamma kan riskredovisningen skilja sig åt mellan företag och branscher. 

 

Resultatet av Fisher’s exakta test visade tendenser till att det inte finns något signifikant 

samband mellan branschtillhörighet (industri och IT) och om de redovisar sin risk eller ej. 

Orsakerna till att signifikant samband saknas kan vara många. Den främsta orsaken kan 

vara att andra faktorer påverkar valet av att redovisa eller ej till högre grad än vad just 

branschtillhörighet gör. Dessa faktorer kan vara de vi har testat i övriga hypoteser. 

Påståendet om att det finns skillnad i riskredovisningen mellan branscherna behöver dock 

ej förkastas i sin helhet. Skillnaderna kan till exempel vara vad man väljer att belysa i sin 

riskredovisning eller vilken omfattning denna redovisning har. Detta är skillnader som 

endast kan urskiljas om man väljer att undersöka de olika redovisningarna, vilket inte är 

syftet med denna uppsats. 

 

H2: Företag redovisar risk olika beroende på om de har någon ansvarig för 

riskhantering eller ej. 

Resultatet av hypotesprövningen visade att det, utifrån vårt urval, förekommer ett 

signifikant samband mellan att företaget redovisar sin risk och att de har någon ansvarig 

för riskhanteringen. Detta stärker vår teori om att de som har någon ansvarig i större grad 

tenderar att redovisa sin risk.  

 

Finns det någon som ansvarar för företagets riskhantering borde denne ha bra insikt i 

vilka risker som finns, hur de skall hanteras, hur höga riskkostnaderna är med mera. En 

bra insikt i riskhanteringen borde göra det lättare att redovisa riskerna. Är det många 
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olika personer, men ingen huvudansvarig, som är involverade i riskhanteringen kan det 

bli tidskrävande och kostsamt att samla denna information till en sammanfattande 

riskredovisning. Detta kan vara en av anledningarna till varför företag väljer att inte 

redovisa sin risk då riskansvarig saknas. De kanske anser att resurserna som läggs ner för 

att redovisa sin risk riskeras att ej ge någon form av positiv avkastning tillbaka till 

företaget.  

 

H3: Företagets inställning till begreppet risk påverkar redovisningen av risk. 

Den allmänna inställningen till risk är att risk innebär något negativt. Denna inställning 

kan vara en av anledningarna till att företag har en negativ inställning även till 

redovisningen av risk. Företag kan vara rädda att denna typ av redovisning, av olika 

anledningar, påverkar företaget negativt och därmed ser fler nackdelar än fördelar med 

riskredovisning. 

 

Resultatet av hypotesprövningen visade att det tenderar att inte finnas något signifikant 

samband mellan att företaget redovisar sin risk och deras inställning till risk. Med tanke 

på att vi skickade enkäten till ekonomichefen inom varje företag svarar denne 

förmodligen efter sin inställning till risk och den kanske inte är densamma som 

företagets. Det kan också vara så att inställningen inte är en tillräckligt stor anledning till 

att redovisa eller inte redovisa sin risk utan det är andra faktorer som påverkar valet. 

 

H4: Företag väljer att inte redovisa sina risker då det kan påverka företagets 

förtroende negativt. 

Det är viktigt att företag bygger upp ett förtroende gentemot intressenterna. Det svåra är 

att veta hur man skall göra det. Att visa alla företagets risker utåt kan skapa oro hos dem 

som inte är väl insatta i verksamheten. Andra kan se denna redovisning som något 

positivt genom att företag visar öppenhet för att ge en mer rättvisande bild av företaget. 

Vi tror dock att risken för att företagets förtroende påverkas negativt, genom att redovisa 

riskerna, överväger incitamentet att redovisa för att visa öppenhet och skapa trovärdighet. 

 

Något samband mellan att inte redovisa sin risk och att inte göra det med anledningen av 

att det kan påverka företagets förtroende negativt tenderar inte att finnas. En anledning 

kan vara att företagens intressenter är så pass medvetna om riskerna företagen utsätts för 

att förtroendet inte skulle påverkas negativt om man redovisade riskerna. Denna 
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medvetenhet hos intressenterna gör att incitamentet att redovisa sin risk försvinner, varför 

denna anledning inte påverkar företagen att ej redovisa sin risk. Därmed är det andra 

faktorer som styr deras val att välja bort riskerna ur redovisningen.  

 

H5: Företag väljer att inte redovisa sina risker då de riskerar att avslöja 

konkurrensfördelar. 

Dagens företagsklimat har blivit allt hårdare och de konkurrensfördelar företagen kan dra 

nytta av måste utnyttjas. Det kan vara små marginaler som leder till ökade 

marknadsandelar och andra övertag, vilket visar att man måste ta tillvara på alla möjliga 

fördelar. Att investera i ett effektivt riskhanteringsprogram kan kräva mycket tid, pengar 

och erfarenhet. Blottar man då denna information i sin årsredovisning kan konkurrenter 

dra nytta av detta. Denna effekt kan finnas bland annat eftersom det inte finns någon 

direkt lagstiftning på om och i så fall hur man skall redovisa sina risker. Hade det funnits 

regler hade riskredovisningen inte varit ett konkurrensverktyg i den utsträckningen. 

Eftersom marginalerna är små och effektiva riskhanteringsprogram är dyra investeringar, 

måste företagen dra nytta av övertag och fördelar om de har de möjligheterna. Därför tror 

vi att en av anledningarna till att företag inte redovisar sina risker är att de inte vill 

avslöja eventuella konkurrensfördelar. 

 

Resultatet visade att samband mellan att inte redovisa sin risk och att inte redovisa på 

grund av konkurrensskäl tenderar att saknas. En anledning till att vi inte kunde hitta något 

samband kan vara att företagen inte anser sig ha något effektivt och eftertraktat 

riskhanteringssystem. Företagen tror därmed att de inte hade avslöjat någon 

konkurrensfördel om de hade redovisat sin riskhantering. Därmed försvinner anledningen 

att inte redovisa sin risk för att avslöja konkurrensfördelar.  

  

H6: Företag väljer att inte redovisa sina risker då efterfrågan på sådan information 

är låg. 

Årsredovisningen är en viktig källa om man vill hämta information om ett företag. För 

aktieägare som inte handlar kontinuerligt på aktiemarknaden är denna informationskälla 

kanske den enda källa man undersöker och förlitar sig på. En väl insatt investerare förlitar 

sig förmodligen inte endast på årsredovisningen utan vill ha en objektiv bild av företaget. 

I det långa loppet är det nog inte de små aktieägarna som är de viktigaste intressenterna 
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för företaget, vilket leder till att efterfrågan på företagets information om risk är relativt 

låg. Om efterfrågan är låg kan det leda till att incitamentet att redovisa risk försvinner. 

 

Resultatet av hypotesprövningen visade att det, i vårt urval, inte finns något signifikant 

samband mellan att man inte redovisar och att intressenterna inte efterfrågar denna 

information. Dock kan man utläsa en viss tendens till att detta kan vara ett incitament till 

att de inte redovisar. En anledning till detta kan vara att det är svårt för företag att veta 

hur stor efterfrågan är på denna typ av information. Vetskapen av denna efterfrågan 

kanske aldrig når företaget som därmed inte har möjlighet att styra sin redovisning efter 

hur efterfrågan ser ut. Ytterliggare en anledning kan vara att om man är tillräckligt insatt i 

ett företag bör man veta vilka grundläggande risker företaget utsätts för. Av den 

anledningen anser företagen att de inte behöver ta med riskerna i redovisningen. Här 

kommenterade ett företag att de inte redovisade sin risk då intressenterna visste vilka 

risker de utsattes för och de därmed inte ville ”skriva dem på näsan”, vilket kan tolkas 

som att efterfrågan är låg. 

 

H7: Företag väljer att inte redovisa sina risker då direkt lagstiftning saknas. 

För redovisning av risk, som görs i förvaltningsberättelse eller i noter, finns det inte 

någon direkt lagstiftning. Helheten av redovisningen skall dock ge en rättvisande bild av 

företaget. Då redovisningen av risk kan vara tidskrävande och kostsam kan incitamentet 

att redovisa sin risk försvinna, då man inte bryter mot någon lagstiftning om denna 

redovisning ej görs. 

 

Resultatet av hypotesprövningen visade att det, i vårt urval, inte finns något samband 

mellan den saknade lagstiftningen och valet att inte redovisa risk. Detta visar att vårt 

resonemang inte stämmer med resultatet i vårt urval. Resultatet förvånade oss eftersom 

denna faktor kunde vara en stark anledning, eller legitim ursäkt, till att inte redovisa. En 

anledning till att utfallet inte stämde med vår hypotes kan vara att respondenten inte vill 

ange avsaknaden av direkt lagstiftning som orsak. Detta eftersom man vill vara en 

förebild i förhållande till konkurrerande företag. 
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H8: Företag redovisar sina risker om deras verksamhet till större delen är 

internationell då intressenterna kräver denna information. 

Företag som verkar på den internationella marknaden är i allmänhet engagerade med fler 

intressenter än vad företag på den svenska marknaden är. För att vara attraktiv, bland de 

många intressenter som finns, kan det därmed vara nödvändigt att redovisa riskerna man 

utsätts för och hur man hanterar dessa. Att attrahera utländska intressenter är ett mål för 

många företag och att publicera mer information än vad som är nödvändigt enligt lag kan 

vara ett sätt att locka till sig intressenter. Vi tror därför att internationella företag 

redovisar risk i större utsträckning än företag verksamma på den nationella marknaden. 

 

Något samband mellan var huvuddelen av marknaden finns och företagens uppfattning av 

intressenternas efterfrågan tenderar inte att finnas. Detta är en motsägelse av 

resonemanget i vår teori som menar att den internationella marknaden efterfrågade mer 

information i årsredovisningarna, vilket innebär att företagen redovisar risk oberoende av 

var deras huvudsakliga marknad befinner sig. Resultatet kan även utläsas som att trycket 

från nationella intressenter är lika stort som trycket är från intressenter på de 

internationella marknaderna. Det finns dock tendens till samband mellan att företag 

redovisar sin risk och att de gör det eftersom de anser att intressenterna kräver det.  

 

H9: Företag väljer att redovisa sina risker för att visa öppenhet och skapa 

trovärdighet. 

Resultatet från vårt urval visar ett samband mellan att företagen redovisar risk och att de 

gör det för att visa öppenhet och skapa trovärdighet, vilket styrker vår teori. 

 

Det är viktigt att det finns en bra relation mellan företag och intressenter. Genom att visa 

öppenhet och skapa trovärdighet stärks förmodligen denna relation. Avsaknaden av 

riskredovisning kan, av företagets intressenter, därför tolkas som att företaget försöker 

dölja något i sin redovisning. Det ställs allt högre krav på dagens företag att visa 

öppenhet och medvetande gentemot sina intressenter. Genom att visa öppenhet skapas 

förtroende och detta kan vara ett starkt incitament till att redovisa sina risker. 
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H10: Företag väljer att redovisa sina risker då de anser att riskredovisning ingår 

under begreppet rättvisande bild. 

Resultatet visar att tendenser finns till att det föreligger samband mellan att redovisa sin 

risk och att de redovisar sin risk eftersom de anser att det ingår under begreppet 

rättvisande bild. 

  

Enligt svensk lag skall redovisning ske så att helheten av redovisningen ger en 

rättvisande bild. Risker påverkar företag och dess verksamhet hela tiden och därmed kan 

man tycka att det inte ger en rättvisande bild om riskredovisningen utesluts. Det finns 

ingen exakt tolkning på begreppet rättvisande bild vilket kan leda till att företag har olika 

uppfattning om vad som ingår. Man kan tolka det som att redovisning av risk bör finnas 

med för att ge en så korrekt bild som möjligt av företaget, men eftersom ingen exakt 

tolkning finns kan andra företag anse att riskredovisning inte ingår under begreppet. Ett 

företag kommenterade i enkäten att det ställdes krav på att redovisa sin risk då de var 

börsnoterade. Vi har tolkat detta som att de anser det ingår i rättvisande bild. Vid 

hypotesprövningen visade vi även att utsatthet av extern risk tenderar att påverka 

tolkandet av rättvisande bild, vilket intern och finansiell risk ej tenderar att göra.  

 

6.1 Analys av vår modell 

Vid en återblick av de faktorer som finns i modellen och de hypotesprövningar som gjorts 

kan det konstateras att vår modell tenderar att förklara de faktorer som påverkar företaget 

att redovisa sin risk. Dessa faktorer är dock ej någon uttömmande förteckning över vad 

som påverkar företagen i dess val. Angående de faktorer som påverkar företag att inte 

redovisa någon risk lyckades vi dock inte finna någon anledning till avsaknaden av 

riskredovisning. Att vår modell inte höll för dessa val kan dock bero på en mängd olika 

faktorer, till exempel mindre lämplig undersökningsmetod eller missförstånd hos 

respondenten angående enkätfrågorna.   

 

Vad gäller jämförelsen av redovisningen mellan branscherna kan vi endast klarlägga att 

det tenderar att inte finnas någon märkbar skillnad angående de faktorer som kan påverka 

riskredovisningen. Detta kan bero att de valda branscherna är jämlika och i hög grad 

påverkade av samma intressenter, vilket leder till att skillnader mellan branscher suddas 

ut och att börsbolag därmed bör ses som en homogen grupp.  
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6.2 Kapitelsammanfattning 

Genom analysen har vi försökt knyta samman vår teori med utfallen av empirin. För de 

hypoteser samband fanns har detta behandlats och till de hypoteser vi inte kunde finna 

samband har vi försökt hitta förklaringar till varför utfallen blev som de blev. De faktorer 

där vi genom vårt empiriska resultat kunnat visa att de påverkade riskredovisningen var; 

ansvarig för riskhantering, visa öppenhet och skapa trovärdighet samt rättvisande bild. 

Faktorer där vi inte kunde påvisa något samband var; branschtillhörighet, inställningen 

till risk, påverka förtroendet negativt, avslöja konkurrensfördelar, efterfrågan på 

informationen var låg, direkt lagstiftning saknas samt internationella intressenters 

påverkan. 
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7. Slutsats 

Sista kapitlet innefattar en avslutande diskussion som inkluderar de slutsatser som 

dragits och våra egna reflektioner. Under arbetets gång har det dykt upp idéer till 

fortsatt forskning. Dessa idéer avslutar vårt sista kapitel. 

7.1 Avslutande diskussion  

Det primära undersökningsproblemet i den här uppsatsen var att utvärdera 

bakomliggande faktorer till varför företag väljer respektive inte väljer att i sin externa 

redovisning visa de risker de utsätts för. Inom området riskredovisning, där vår 

tyngdpunkt låg på redovisning av risk i noter eller förvaltningsberättelsen, fann vi inte 

någon tidigare undersökning som kunde användas för att utforma en teori. Den teoretiska 

modellen som utformades byggdes därför upp utifrån en teoretisk referensram. De 

faktorer som tagits med i modellen är dock inte någon fullständig förteckning över de 

faktorer som påverkar företagen, utan endast de vi anser vara de viktigaste. 

 

Teorin visade sig dock inte till fullo stämma överens med de resultat som erhölls från 

hypotesprövningarna. Efter att ha analyserat vårt material, kan det konstateras att teorin 

stämde in på de faktorer som påverkar företagen att redovisa sin riskhantering. Företag 

tenderar att redovisa sin risk om de har en riskansvarig och om de anser att 

riskredovisning ingår i begreppet rättvisande bild. De redovisar även för att visa öppenhet 

och skapa trovärdighet.  

 

Vi tolkar det som att företag som har en riskansvarig vill visa att de arbetar med riskerna 

genom att redovisa dem i förvaltningsberättelsen eller i noter. En anledning till att 

förklaringarna, rättvisande bild samt att visa öppenhet och skapa trovärdighet, valts av 

företagen kan vara att de anses vara självklara och enkla att tillämpa. För företag som 

redovisar är det nog inte så svårt att få de ovan nämnda anledningarna till att passa in i 

just deras specifika situation. Det är ju alltid viktigt att visa öppenhet och skapa 

trovärdighet mot sina intressenter samt att följa redovisningsprinciper. Därför känns det 

inte som att dessa anledningar ensamma skulle påverka företag att redovisa sin risk. 

Däremot kan alla anledningarna tillsammans ge företag incitament att redovisa sin risk.  
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Vår teori lyckades dock inte förklara de faktorer som påverkar företagen att inte redovisa 

sina risker. Företagen har en större tendens att vilja förklara varför de redovisar än att 

förklara faktorer som påverkar deras val av att inte redovisa. Att direkt lagstiftning saknas 

eller att konkurrensskäl skulle vara orsaken till att de inte redovisar risk kunde ha varit en 

”smidig” ursäkt för att komma undan redovisning av risk. Dock har företagen valt att inte 

instämma med någon större majoritet i någon av dessa faktorer. Under varje fråga fanns 

en möjlighet att ange andra eller alternativa orsaker till varför de utelämnar information 

om risk i sin externa redovisning. Det var dock endast en av respondenterna som angav 

en orsak här men vi ansåg att denna orsak föll in under vårt alternativ att efterfrågan på 

sådan information är låg. Därmed står frågan obesvarad angående vilka faktorer som 

påverkar valet av att inte redovisa.  

 

Anledningen till att hypoteserna förkastades kan vara felbedömningar av de faktorer som 

utgör modellen. Branschtillhörighet visades sig inte ha någon betydelse i våra tester, dock 

skall det anmärkas att undersökningen omfattar endast två branscher, industri och IT. För 

att kunna komma åt de faktorer som påverkar företaget att redovisa sin risk eller ej skulle 

enkätens utformning kunna sett annorlunda ut. Av företagen kan det ses som en negativ 

egenskap att inte redovisa risk och därför svarar inte respondenten på vilka faktorer eller 

orsaker som är bakomliggande. En enkät där samtliga respondenter, oavsett om de 

redovisar eller ej, skulle svara på samma frågor skulle möjligtvis kunnas analyseras på ett 

annorlunda sätt än vad som gjordes i denna undersökning.  

 

Bortfallets påverkan på resultatet är viktigt att ta upp till diskussion, samt om 

respondenternas svar är representativa för hela målgruppen. Företagen inom industri och 

IT svarar för nästan hälften av börsbolagen enligt GICS-indelningen, varför vi anser att 

respondenterna kan anses vara representativa för vår teoretiska population. Det som talar 

för att resultatet är representativt, trots den låga svarsfrekvensen, är att det blev en jämn 

fördelning av svaren mellan branscherna samt mellan svaret om de redovisade eller ej. 

Dock kan svarsfrekvensen, vilken blev 27,5 %, anses vara så låg att resultatet inte är 

representativt för målgruppen. 

 

Om vi skall återknyta till ämnet i stort och våra egna funderingar kring det, kan vi 

konstatera att det råder en delad syn på begreppet risk och om man skall redovisa sina 

risker eller ej. Då risk och riskhantering är något som berör alla företag mer eller mindre, 
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anser vi att det bör finnas en direkt lagstiftning att tillämpa inom detta område. Något vi 

reflekterade över var hur förvirrande det kan vara när det inte finns någon enhetlig 

tolkning på ett lagstiftat begrepp. I vårt fall handlar det om begreppet rättvisande bild 

som för en del betyder att risk bör vara med i redovisningen medan andra anser 

motsatsen.  

 

Vår syn på risk har till viss del ändrats. Vid uppsatsarbetets början hade vi samma 

uppfattning om risk som många andra, det vill säga att risk för det mesta innebär något 

negativt, men efter vår undersökning har vi insett att det även kan innebära möjligheter. 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att företagen i vår undersökning ser risk som ett 

mellanting mellan fara och möjlighet och anser sig inte vara utsatta för externa, interna 

eller finansiella risker till någon hög grad. Att visa öppenhet och skapa trovärdighet är 

tillsammans med rättvisande bild och en riskansvarig inom företaget är faktorer som 

påverkar företag att välja att redovisa sina risker.   

 

7.2 Fortsatt forskning 

Eftersom det inte finns någon direkt lagstiftning som reglerar riskredovisning skulle det 

vara intressant att studera hur en eventuell lagstiftning på detta område skulle kunna se 

ut. Kanske skulle det vara fullt tillräckligt att enhetligt definiera begreppet rättvisande 

bild eller krävs det en ny lagstiftning på området? Skulle lagstiftningen behöva vara 

bransch- eller företagsinriktad?  

 

Eftersom inga ytterligare orsaker, som påverkar valet av att redovisa eller ej, angivits av 

respondenten finns det anledning att göra en djupare undersökning för att få fram de 

bakomliggande faktorerna. Eftersom vi fick en del anledningar till varför man redovisar 

är det kanske extra intressant att veta varför man inte redovisar. Man skulle, med hjälp av 

observationer och intervjuer, kunna få en inblick i hur den externa redovisningen 

utformas och därmed finna de orsaker som ligger bakom valet att inte redovisa sin risk. 

 

Rättvisande bild kan tolkas på olika sätt och något enhetligt svar om vad som ingår i 

begreppet går ej att finna. Enligt svensk lagstiftning skall redovisning ske så att helheten 

av redovisningen ger en rättvisande bild. Kan man anse att ett företag som utesluter risker 
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från redovisningen ger en rättvisande bild av företaget? Det kan vara så att företag som 

inte anser sig vara utsatta för risker till hög grad tycker att redovisningen, trots 

uteslutande av riskerna, ger en rättvisande bild av företaget. Eftersom det antagligen finns 

en hel del olika uppfattningar om begreppet skulle det vara intressant att studera vilken 

uppfattning företag har om vad som skall ingå under detta begrepp och hur det kan 

kopplas till riskredovisningen.  
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Bilaga 1 – Definitioner av risk 
 
Risker förekommer i stort sett överallt både innanför och utanför företagets väggar. 

Modeller för kategoriseringen av riskerna är många. Vi har valt att redovisa riskerna 

enligt följande uppdelning: externa, interna samt finansiella risker. Kategoriseringen av 

riskerna är inte uttömmande utan ger endast en överblick över de risker som finns. 

Skillnaden mellan risk och osäkerhet är att beslut under risk innebär att man vet de 

möjliga utfallen och med vilken sannolikhet de kommer att inträffa. Detta vet man inte 

när det istället handlar om osäkerhet. 

 

Externa risker 

Miljörisk 

Miljön har börjat bli en allt viktigare fråga när man talar om risker. Lagar och regleringar 

måste följas noga och vid brott kan överträdelser få förödande konsekvenser. 

  

Marknadsrisk 

Konkurrensförhållandena förändras snabbt och för att vara kvar på marknaden krävs en 

god insyn på marknadsläget. 

  

Politiska och legala risker 

Ett regeringsskifte kan ge konsekvenser för företaget, skatterna kan förändras, nya 

regleringar och lagstiftningar kan tillkomma. Speciellt uppmärksam skall man vara om 

företaget sysslar med export och import eller har verksamheten utomlands. 

  

Säkerhetsrisk 

Stöld, inbrott och bedrägerier är sådana risker som hela tiden måste underhållas och 

övervakas. IT-risken återfinns även här då mycket information finns på datorer som är 

stöldbegärlig utrustning.  

  

Produktansvarsrisk 

Som företag har man ett aktsamhetsansvar för de produkter och tjänster som produceras. I 

Sverige regleras det i Produktansvarslagen (PAL). Viktigt är att det står tydligt angivna 

säkerhetsföreskrifter på produkten samt att ordalydelsen är korrekt då små ord kan få stor 

betydelse. Hänsyn måste tas till vart företaget befinner sig. Riskerna för 
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produktansvarskrav är större i USA än i Sverige samt att skadeståndsanspråket är 

betydligt högre i USA.  

 

Interna risker 

Operationell risk 

Det är denna typ av risk som gör att verksamheten inte är effektiv av olika anledningar. 

Företag har som regel två viktiga resurser att tillhandahålla med inom produktionen, den 

mänskliga faktorn och den maskinella faktorn. För att minimera de operationella riskerna 

är en god organisationsstruktur och arbetsfördelning a och o. Fördelningen mellan 

kontroll och affärer skall vara tydligt avgränsade för att transaktionsfel i 

verifikationskedjan (felaktig bokföring, varumottagning mm) inte skall ske. 

  

IT-risk 

Identifiering av riskerna inom informationsteknologin kräver oftast specialkompetens. 

Virusattacker, databedrägerier och datorkrasch är några av de risker som finns inom IT. 

Här är det viktigt att personalen är väl informerad om vart det förekommer risker inom 

systemen samt vika åtgärder som skall vidtas vid eventuella avbrott. 

  

Personrisk 

Personalen kan ses som företagets viktigaste resurs. Förluster av viktig nyckelpersonal 

kan bli väldigt kostsamt. Därför är arbetsmiljön en viktig del för att arbetarna skall må 

bra och för att hålla nere frånvaron samt att inte få en oönskad personalomsättning  

  

Teknisk risk  

”I teknisk bemärkelse kan risk definieras som sannolikheten för att en specificerad 

omständighet (riskkälla) leder till en specificerad oönskad händelse eller effekt under en 

angiven tidsperiod” (Nationalencyklopedin). Definitionen kan enkelt uttryckas genom att 

personalen måste ha kunskap för att stå beredd för förändringar som sker på marknaden, 

vilka kan komma plötsligt. 
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Finansiella risker 

Kreditrisk 

Kreditrisker innebär risken att de obligationsrättsliga avtalen bryts och att företaget lider 

en ekonomisk förlust genom att inte få betalt för utförda prestationer.  

  

Inflationsrisk 

En försämring av penningvärdet kan ge upphov till att företagets köpkraft försämras. 

  

Valutarisk 

Risken att värdet av en utländsk valuta kommer att ändras i förhållande till den lokala 

valutan. 

  

Ränterisk 

Ränterisken uppkommer genom förändringar på räntenivån och/eller räntestrukturen som 

bidrar till osäkerhet om ränteutgifter och inkomster. 

  

Likviditetsrisk 

Företag kan på sikt inte överleva om de inte har ett tillräckligt likviditetsöverskott för att 

kunna betala amorteringar, räntor och eventuella utdelningar som krävs. Därför är en god 

likviditetsbudgetering väldigt viktig för företagets utveckling och framtidsbeslut. 
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Bilaga 2 – Följebrev 

 
Hej! 
 
Är Ert företag utsatt för många risker? Anser Ni att risk är förknippat med fara eller 
möjlighet? Eftersom definitionerna och uppfattningarna är många vad gäller risk har vi 
valt att skriva vår kandidatuppsats inom detta område. Vi är tre ekonomistuderande från 
Högskolan i Kristianstad som skall avsluta vår utbildning med ett examensarbete inom 
redovisning/revision. 
 
Vi hoppas att Ni vill hjälpa oss att genomföra vårt examensarbete genom att avvara ca 5 
min av Er tid för att besvara vår enkät. Svaren kommer att behandlas konfidentiellt. 
Nedanstående fyrsiffriga kontrollnummer är till för att skydda Er identitet. 
 
Om det finns oklarheter eller andra frågor får ni gärna kontakta oss. 
 
För att Ni inte skall behöva få en påminnelse från oss, ber vi Er att fylla i följande 
kontrollnummer i enkäten: 
 
 
 
Länk till enkät: 
http://www.klippan.seths.se/kl19105a/ 
 
 
Tack på förhand! 
 
 
 
Hälsningar 
 
Mattias Kristensson, Anna Lindhoff och Andreas Nilsson 
 
 
E-mail: 
grupp12@hotmail.com 
Telefon: 
Mattias Kristensson 070-838 56 58 
Anna Lindhoff 073-996 46 20 
Andreas Nilsson 070-879 98 82 
 
Handledare: 
Christer Nilsson 
E L 
Univ. adjunkt i företagsekonomi 
044-20 31 13 
christer.nilsson@e.hkr.se 
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Bilaga 3 - Enkät 

VÄLKOMMEN 

Syftet med vår uppsats är att utvärdera varför företag väljer respektive inte väljer att i sin 
externa redovisning visa de risker de utsätts för. Vi har även valt att utvärdera eventuella 
skillnader beroende på branschtillhörighet. Vi är tacksamma om Ni skulle vilja hjälpa oss 
med denna information genom att svara på vår enkät. Era svar är mycket värdefulla för 
oss eftersom urvalet inte är så stort och tiden är knapp.  

Era svar kommer att behandlas konfidentiellt och kommer endast att visas som en del av 
statistiken. Kontrollnumret är till för att vi skall veta vilka företag som svarat.  

 Har Ni synpunkter eller frågor angående enkäten är Ni välkomna att kontakta oss via 
email eller på telefon. (se uppgifter i mailet) 

  

Tack på förhand! 

Mattias, Anna och Andreas 

 
 
Kontrollnummer 

 
 
Vilken bransch tillhör Ni? 

Industri 
IT 

 
 
Var har Ni merparten av Er marknad? 

Sverige 
Övriga Europa 
Nordamerika 
Sydamerika 
Asien 
Afrika 
Australien 
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Fråga 1. Till vilken grad anser Ni att Ert företag utsätts för de olika riskerna? 
(för närmare definition på de olika riskerna tryck här)  
 
a. Extern risk (Risker som främst uppkommer utanför ”företagets väggar”. T.ex. 
miljö-, marknads- och politiska risker.) 

1 låg grad 
2 
3  
4  
5 
6 hög grad 

 
b. Intern risk (Risker som främst uppkommer innanför ”företagets väggar”. T.ex. 
operationella-, person- och tekniska risker.) 

1 låg grad 

2 

3 

4 

5 
6 hög grad 

 
c. Finansiell risk (Risker som påverkar företagets ekonomiska situation. T.ex. 
kredit-, valuta- och ränterisker.) 

1 låg grad 
2 
3 
4 

5 
6 hög grad 

 
Fråga 2. Har Ni någon ansvarig för företagets riskhantering? 

Ja 
Nej 
Vet ej 
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Fråga 3. Redovisar Ni Er risk i förvaltningsberättelsen eller i noter? 

Ja (hoppa till fråga 5) 
Nej (gå vidare till fråga 4)  

 
Fråga 4. Vi väljer att inte redovisa risk därför att: 
a. det kan påverka förtroendet för företaget 

1 instämmer inte alls 
2 
3 
4 
5 
6 instämmer helt 

 
b. det kan avslöja konkurrensfördelar 

1 instämmer inte alls 
2 
3 
4 
5 
6 instämmer helt 

 
c. intressenternas efterfrågan av denna information är låg 

1 instämmer inte alls 
2 
3 
4 
5 
6 instämmer helt 
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d. direkt lagstiftning ej finns 

1 instämmer inte alls 
2 
3 
4 
5 
6 instämmer helt 

 
e. andra orsaker 

 
 
>>>>>Gå vidare till fråga 6.  
 
 
Fråga 5. Vi väljer att redovisa risk för att: 

a. intressenterna kräver denna information 

1 instämmer inte alls 
2 
3 
4 
5 
6 instämmer helt 

 
b. visa öppenhet och trovärdighet 

1 instämmer inte alls 
2 
3 
4 
5 
6 instämmer helt 
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c. det ingår i begreppet rättvisande bild 

1 instämmer inte alls 
2 
3 
4 
5 
6 instämmer helt 

 

d. andra orsaker 

 
 
 
Fråga 6. Vilken inställning har Ni till begreppet risk? 

1 fara 
2 
3 
4 
5 
6 möjlighet 

 
Övriga kommentarer: 

 

Ja tack, jag vill gärna ha ett pdf-exemplar av den färdiga uppsatsen! 
 

Skicka
 

Rensa
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