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– ABSTRACT – 
 

 

Problematization  Previous research indicates that riskinformation is not given the 

amount stakeholders' are demanding, especially considering the 

recent increase interest of risk disclosure. The extent of reported 

riskinformation differs among banks. Researchers implies that 

the size of the bank may be a factor affecting the quantity of 

risk disclosures published in bank reports 

  

Aim  The aim of this study is to prove if there is a link between 

banks' size in Scandinavia and the amount published risk 

disclosures in the bank reports. 

 

Theoretical approach  With a focus on risk disclosure that occurs in bank reports, the 

study combines features from previous literature and scientific 

articles. 

 

Empirical methodology  To examine the correlation, a quantitative method was 

implemented. The collection of data, includes 30 reports with 

risk disclosures from the Scandinavian banks. The study 

contains multiple regression analysis, Pearson's correlation test 

and the least squares method 

. 

Conclusions  The result of the study proves that there is a link between the 

bank size and the amount risk disclosure 

  

Key words: Risk information, Risk disclosure, Risk reports, Risk 

management, Annual reports, Bank size,  



 
 

 

– Sammanfattning – 
 

 

Problematisering  Tidigare forskning betonar att riskrelaterad information inte är 

utgiven i den mängden som intressenter efterfrågar, särskilt på 

senare tid då intresset av riskinformation har ökat. Det  

föreligger skillnader i riskupplysningsmängden mellan banker. Ett 

fåtal forskare menar på att bankens storlek kan vara en faktor som 

påverkar mängden riskupplysningar som redovisas.  

 

Syfte Studien syftar till att förklara om det föreligger ett samband mellan 

bankernas storlek i Skandinavien och mängden riskupplysningar 

bankerna publicerar i årsrapport. 

 

Teoretiskt perspektiv  Studien anknyter delar från tidigare litteratur och vetenskapliga 

artiklar med fokus på riskrelaterad information som  

förekommer i bankers rapporter. 

 

Empirisk metod  En kvantitativ metod används för att undersöka sambandet mellan 

banker och riskupplysningsgivningen. Datainsamling består av 30 

bankers riskrelaterade rapporter i Skandinavien. Undersökning 

omfattar multipla regressionsanalyser, Pearsons korrelationstest 

och minsta kvadratmetoden. 

 

Slutsats Resultatet påvisar att det finns ett samband mellan bankernas 

storlek och mängden riskupplysningar.  

 

Nyckelord  Riskinformation, Riskupplysningar, Riskrapporter, Riskhantering, 

Årsredovisning, Bankstorlek  
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1 

 – Inledning – 
 

 

Det inledande kapitlet beskriver riskinformationsgivningens bakgrund och definierar 

problemen som kan förekomma med utgivningen inom banken. Detta följs sedan av en 

forskningsfråga med ett tillhörande syfte som fastställer studiens huvudsakliga 

inriktning. Kapitlet avslutas med en disposition som visar en överblick på avsnitten och 

hur strukturen är uppbyggd i studien 

 

1.1 Bakgrund 

Den 15 september (2008) utgavs beskedet om att den amerikanska investmentbanken 

Lehman Brothers ansökt om konkursskydd (Seiczka, Sornette, Holyst, 2011).  

Bankens konkurs, den största i den amerikanska historian sedan den stora  

depressionen på 1930-talet, skadade den finansiella världen och det befarades att  

resterande banker skulle störta i en kaskad av misslyckande (New York Times, 2010). 

Finanskrisen har orsakat ett minskat förtroende för intressenterna som tar del av den 

finansiella informationen i årsredovisningarna (Marton et al., 2008). Den oklara 

informationsgivningen och andra misskötsel gällande risker från bankerna har medfört till 

att tillförlitligheten hos externa intressenter har reducerat, detta på grund av hur bankerna 

hanterar risk (Savvides & Savvidou, 2012). 

 

Riskinformationsgivning är information som redogör för verksamhetens stora risker och 

deras förväntade ekonomiska konsekvenser, för deras nuvarande och framtida  

resultat (Miihkinen, 2010). Många intressenter är beroende av bankens  

riskupplysningar. Däremot föreligger det en allmän sammanhållning om att 

riskinformationsgivningen är bristande och bör förbättras (Woods, Kajüter, Linsley, 2007). 

Baselkommittén utformade ett regelverk för att bankerna skall uppnå krav på ett flertal 

faktorer för att kunna öka den finansiella stabiliteten och motstå framtida oväntade 

finanskriser (Bank for International Settlement, 2014). Regimen syftar till att främja 
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marknadsdisciplinen genom regulatoriska krav på offentliggörande  

information. Dessa krav gör det möjligt för marknadsaktörerna att få tillgång till  

viktiga upplysningar om bankens lagstadgade riskexponering i syfte till att öka  

transparensen och förtroendet om bankens riskinformation (ibid.).  

 

Upplysningar som redogörs skall erbjuda intressenterna information i både kvalitativa och 

kvantitativa termer om bankprocessen samt tillvägagångssättet för riskidentifiering och 

riskmätning (Stanciu, 2010). Upplysningar om aktuella och framtida risker skall även 

redogöras, samt hur banker ska gå tillväga för att hantera riskerna. Informationsgivningen 

bör vara tillräckligt anpassbar för att återspegla hur ledningen och styrelsen internt 

bedömer och hanterar risk samt strategin som är till för att underlätta intressenternas 

förståelse av risktoleransen (Linsley & Shrives, 2006). Trots det utger banker inte en stor 

del upplysningar om den finansiella ställningen som intressenterna är i behov av (Curry, 

Fissel, Hanweck, 2008). Detta har i sin tur en negativ påverkan på investerarna som 

granskar riskinformationen i årsredovisningen (ibid.).  

 

Då riskinformationen som utges från banker har en betydlig påverkan på intressenternas 

beslutsfattande, har det blivit ett viktigt ämne att analysera. Det föreligger ett behov av att 

erhålla information om riskerna. Efterfrågade riskupplysningar har trots det inte uppnått 

önskad nivå av mängd och kvalité som intressenterna har förväntat sig (McLean & Elkind, 

2004). Utöver det, föreligger det stora skillnader mellan bankerna gällande 

riskupplysningar, vilket bidrar till att det föreligger stora undersökningsområden att 

utforska och analysera (Woods, Kajüter, Linsley, 2007).  

 

1.2 Problematisering 

Informationsflödet av riskupplysningar kan underlätta kommunikationen mellan banker 

och intressenter, vilket reducerar missbedömningar. Trots detta väljer banker att utge 

mindre information om risk i de finansiella årsrapporterna. Vad är den bakomliggande 

faktorn till detta? 

 

Syftet med riskinformationsgivningen är att intressenterna skall få en inblick i bolagets 
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ekonomiska ställning och framtida planer, vilket kommer underlätta för intressenternas 

beslutsfattande (Jorgensen & Krischenheiter, 2003). Dessutom skall 

riskinformationsgivningen även övervaka beteendet hos bolagsledningen och reducera 

investerarnas osäkerhet om bolagets förväntade framtida kassaflöden (Eng & Mak, 2003; 

Barakat & Hussainey, 2013). Genom att banken offentliggör riskupplysningar, kommer 

förtroendet hos intressenterna att öka (Solomon, J., Solomon, A., Norton, Joseph, 2000). 

 

På senare tid har det indikerat på att banker, som är riskorienterade institutioner, 

undanhåller mycket riskrelaterad information för intressenter. Om intressenterna 

tillhandahåller en minimal mängd information om risken och osäkerheten, kan det 

uppfattas som riskabelt då intressenterna möjligtvis kan avstå från att bevara pengar i 

banken (Verrecchia, 1983). Detta leder i sin tur till att banken med låg riskupplysning 

förlorar kunder, vilket resulterar i att risken för konkurs stiger (ibid.). Smith (1996) 

bekräftar att feltolkningar och lägre riskupplysningar tidigare har medfört till konkurser.  

 

Andra vetenskapliga studier diskuterar att anledningen till att de har lägre riskupplysningar 

är på grund av de negativa effekterna som kan uppstå från en hög riskinformationsgivning. 

Emm, Gay och Lin. (2007) uppger att riskupplysningarna kan vara kostsamma för 

verksamheten då riskinformationen kostar att producera och bearbeta. Utöver det, kan 

patentskydd och strategisk information avslöjas till konkurrenter och nya potentiella 

aktörer. Wagenhofer (1990) delar samma åsikt som Emm et al. (2007) och menar att under 

tiden marknaden använder all offentlig information för att revidera värdet av 

verksamheten, kan konkurrenter upptäcka värdefull offentliggjord information som är 

tillräckligt för att åta en negativ åtgärd, vilket medför till en kostnad för verksamheten. 

Verrecchia (1983) betonar att informationsgivningen endast är kostsam under förutsättning 

att informationen som redovisas innefattar verksamhetens konfidentiella delar. De 

konfidentiella delarna kan vara dålig information som verksamheten till större del vill 

utesluta från omvärlden då det kan påverka intressenternas syn på verksamheten (Sujis, 

2005).  

 

Det föreligger problem gällande hur stor mängd av riskupplysningar som skall redovisas. 

Ett fåtal forskare har undersökt svårigheten och dragit en generell slutsats att 
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verksamhetens storlek påverkar mängden riskupplysningar (Beretta & Bozzolan, 2004; 

Singhvi & Desai, 1971; Kahl & Belkaoui 1981; Craig & Diga, 1998). Linsley & Shrivas 

(2006)  utförde en innehållsanalys om riskinformationen av icke-finansiella företag i 

Storbritannien. Forskarna erhöll kunskap om att nivån av riskupplysningarna som 

redovisades berodde på verksamhetens storlek. Mängden riskupplysningar i de finansiella 

och icke-finansiella delarna var större bland stora verksamheter. Även i en studie som 

utfördes av Neri (2010) förelåg det ett positivt samband mellan verksamhetsstorlek och 

mängden riskinformation. Större verksamheter redovisade mer information än mindre samt 

att majoriteten publicerade informationen från både finansiella och icke-finansiella risker 

(ibid.). 

 

Utifrån tidigare forskning påvisas det att nivån av riskinformation inte är en självklarhet. 

Än idag föreligger det stora skillnader i mängden riskupplysningar mellan banker. Tidigare 

forskning har till mestadels undersökt mindre och medelstora verksamheter, vilket har 

bidragit till värdefulla teorier. Endast ett fåtal av forskningarna har specificerat sig på att 

granska banker. De har även inriktat sig på specifika geografiska områden som Amerika, 

Europa eller ett särskilt land. Det föreligger ett flertal studier som undersöker företagens 

riskupplysningar, därmed uppstår ett stort forskningsintresse i att granska bankernas 

riskinformationsgivning.  Studien väljer att granska de Skandinaviska bankerna och strävar 

efter nya teoretiska bidrag inom forskningsämnet. 

 

1.3 Forskningsfråga 
 

Finns det ett positivt samband mellan de Skandinaviska bankernas storlek och mängden 

riskupplysningar? 

 

1.4 Syfte  
 

Studien syftar till att förklara om det föreligger ett samband mellan bankernas storlek i 

Skandinavien och mängden riskupplysningar bankerna publicerar i årsrapporter. 
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1.5 Disposition 

 

Kapitel 1  Inledning – Här presenteras bakgrunden till ämnet och problematiseringen 

från tidigare forskning. Slutligen formuleras forskningsfrågan och syftet 

med studien. 

Kapitel 2 Vetenskapligt synsätt - Här presenteras studiens huvudsakliga  

forskningsansats, den vetenskapliga ansatsen och forsknings-metoden. 

Vidare förklaras anledningen till varför utgångspunkterna valdes. 

 

Kapitel 3  Teoretisk referensram – Här presenteras centrala begrepp och teorier som 

är av väsentlig betydelse för förståelsen i studien. Avslutningsvis 

formuleras en hypotes som skall testas och analyseras. 

 

Kapitel 4 Empirisk metod - Här beskrivs litteratursökningen, datainsamlingen och 

urvalet. Förklaringar av studiens empiriska modell och operationalisering 

presenteras samt avslutas kapitlet med reliabilitet och validitet.  

 

Kapitel 5  Empirisk analys - Här presenteras den empiriska analysen som 

har framställts för att testa sambandet och studiens hypotes. 

En sammanställning av modeller redogörs och analyseras. 

 

Kapitel 6 Slutsats – Här presenteras studiens diskussion och slutsats. Detta följs av 

teoretiskt bidrag och självkritik. Kapitlet avslutas med förslag till vidare 

forskning. 
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2 

– Vetenskaplig synsätt – 
 

 

Följande kapitel beskriver studiens forskningsansats som är utformad efter 

forskningsfrågan med dess tillhörande syfte. Vidare förklarar avsnittet studiens 

vetenskapliga ansats och val av forskningsmetod 

 

 

2.1 Forskningsfilosofi, vetenskaplig ansats, forskningsmetod 

Forskningsfilosofin som omfattas i en avhandling innebär en påverkan på  

dissertationen. Saunders, Lewis & Thornhill (2009) fastställer att om människan  

möter en filosofi resulterar det i en påverkan på antagandet om fakta, teorier samt allmänna 

konsekvenser av forskningen.  Därmed är det viktigt att ta hänsyn till  

vilken sorts forskningsfilosofi som väljs på grund av faktumet att den använda  

filosofin innefattar effekter på de tolkningar som utförs av forskarna. Studiens avsikt är att 

testa hypoteserna, om det föreligger ett samband mellan bankernas storlek och mängden 

riskupplysningar som bankerna utger. För att reliabilitet skall åstadkommas och för att det 

skall vara möjligt att genomföra studien måste data samlas in och analyseras (Denscombe, 

2009). Denna metod är av kvantitativ karaktär och förklaras genom den positivistiska 

kunskapssynen. Positivismen eftersträvar att grunda tänkandet på fakta (Bryman & Bell, 

2003). Positivismen förklaras som ett begrepp framkommit genom ontologin och 

epistemologin (Andersson, 2014). Epistemologin definieras som kunskapsteori och 

förklaras som läran om kunskap, vad individen kan inneha för kunskap och hur den kan 

uppnås. Epistemologin identifierar vetenskaplig kunskap med omfattade lagar, det vill säga 

påståenden. Om X inträffar kommer även Y att inträffa (Stoehrel, 2007). Kunskapsteorin 

kommer att användas genom studien då det skall påvisas om det föreligger ett samband 

mellan storleken på bankerna och den utgivna mängden riskupplysningar. Ontologin 

förklaras som läran om det existerade. Det som studeras inom teorin är det som är möjligt 

och det viktiga att uppmärksamma (Merrill, 2011). Då studiens utgångspunkt består av 

hypoteser som skall förkastas eller accepteras, är ontologin av stor betydelse.  
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Det föreligger tidigare forskning inom det inriktade forskningsområdet, däremot har 

forskningen grundat sig på att undersöka företagens riskinformation. Trots att studien 

åtskiljer sig från vad det tidigare forskats om, kommer den tidigare forskningen att vara till 

stöd för att framställa hypoteser i empirin som syftar till bankernas  

riskupplysningar. Genom detta är studien av deduktiv karaktär enligt Bryman et al. 

2007.  Patel & Davidson (2011) förklarar att subjektivitet kan förekomma i  

undersökningar. Fördelen med en deduktiv ansats är att nivån av objektivitet stiger.  Mer 

specifikt benämns denna metod som hypothetico-deduction, enligt Clark (2000) framställs 

hypotesen utifrån föregångna undersökningar och hypotesen förkastas inte om resultatet 

efter deduktion visas vara korrekt. 

 

En positivistisk forskningsfilosofi tillsammans med en deduktiv ansats styrker att metoden 

för studien blir av kvantitativ form (Saunders et. al., 2009). Den kvantitativa metoden 

omfattar ett flertal teorier som följs av en hypotes. Genom att empirin samlas in, analyseras 

och bearbetas kan studiens hypotes prövas i enlighet med Bryman (2001). Avsikten med 

undersökningen är att analysera en större mängd data i form av bankrapporter och 

publicerad information då en djupare insikt i hur banker hanterar 

riskinformationsgivningen anses vara nödvändig. Studien kommer att genomföras med en 

kvantitativ metod då avsikten är att finna ett positivt samband mellan bankens storlek och 

mängden riskupplysningar som utges av dem. Därmed kan allmänna slutsatser skapas 

vilket inte är möjligt i den kvalitativa metoden som ger utrymme för djup förståelse och 

tolkning (Bryman & Bell, 2003).  
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3 

– Teoretisk referensram – 
 

 

 

Följande kapitel introduceras med intressentteorin och asymmetrisk information. Vikten 

läggs sedan på informationsgivning och riskhantering. Riskupplysningar som enligt 

litteraturen influeras av bankers storlek får stort utrymme i avsnittet. Avslutningsvis 

presenteras studiens hypotes. 

 

 

3.1 Intressentteorin 

Intressentteorin omfattas av en analys som undersöker sambandet mellan intressenternas 

krav på företaget och hur mycket av dessa krav som företagen tillämpar sig av i 

praktiken (Ruf, Muralidhar, Brown, Janney och Paul, 2001). Företagets samhälleliga 

prestationer, påverkas av andelen krav som företagen använder sig av. Om företagen inte 

tar del av kraven och därmed skapar goda relationer till intressenterna, kan det resultera i 

negativa ekonomiska påföljder (Tse, 2011). Intressenter kan bidra till verksamhetens goda 

resultat och fortlevnad, därmed har de en betydelsefull mening för verksamheten (ibid.). 

När intressenterna identifieras kan det dock uppstå problem, samt att det kan framstå 

svårigheter med att alla intressenters behov och önskemål skall uppfyllas (ibid.). Det 

största problem som kan uppstå är om intressenters önskemål och verksamhetens krav 

motstrider varandra, då ledningen får stora svårigheter med att tillfredsställa intressenterna. 

Barakat & Hussainey (2013) associerar banker och intressenter genom att intressenter 

framför krav på den riskrelaterade informationen, samt att banker måste sträva efter en 

förbättring i kommunikation och interaktion med intressenterna. 

 

3.2 Asymmetrisk information 

Informationsasymmetri skall i den här uppsatsen förstås ur ett agent-principal  

perspektiv, därmed förklaras agentteorin för att underlätta förståelsen för hur asymmetrisk 

information uppstår. 
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Genom agentteorin förklaras relationen mellan principalen och agenten (Baiman, 1990). 

Relationen skapas vid överlåtelse av befogenheter och skyldigheter från en  

eller flera personer (principal) till en annan part (agenter) som anlitats för att  

genomföra tjänster för deras räkning (Baiman, 1990; Jensen & Meckling, 1976).  

Enligt agentteorin uppstår problemen med agenten när de agerar i eget intresse  

istället för principalens (Jensen & Meckling, 1976). Samtliga företag och banker utsätts för 

agentproblem. Ett exempel på ett problem mellan principal och agent är  

investerare i ett företag (principaler) gentemot cheferna i ett företag (agenter).  

I situationer när cheferna bör handla i investerares intresse, men investerare inte kan lita på 

att all väsentlig information som erhållits från cheferna. Denna företeelse  

benämns som asymmetrisk information (Eisenhardt, 1989). Löfgren, Persson & Weibull 

(2002) definierar asymmetrisk information genom att den ena parten innehar högre mängd 

tilldelad information som medför till att parten har bättre effektivt  

deltagande i en specifik situation i jämförelse med resterande parter.  

Informationsasymmetri uppstår när utdelningen av informationen inte varit  

tillräcklig, vilket kan medföra till att informationen påverkas negativt, både den  

informationsrika och den informationsfattiga (Clarkson, Jacobsen, Batcheller, 2007). 

Studier har påvisat att informationsasymmetrin kan bidra till ojämlikheter samt lägre 

utvecklingsnivå (ibid.). Asymmetrisk information är en obalans i kvalitet eller  

kvantitet av information som innehas av två eller flera personer. Problemet orsakar även 

vilseledande information som är viktig i varje kommunikationsprocess (Van Buskirk, 

2012). 

Informationsasymmetrin uppstår mellan banker och intressenter eftersom bankerna innehar 

en större mängd riskinformation genom att genomföra olika riskhanteringsmetoder1 

(Lhabiant & Tingelu, 2001). Bankerna tar senare beslutet om hur mycket av 

riskinformationen som skall offentliggöras och därmed kan intressenterna endast ta del av 

den utgivna informationen och inte den interna riskinformationen (ibid.). Verrecchia 

(1983) konstaterar att banker undanhåller riskinformation, där informationsgapet är en 

negativ påföljd i kommunikationsprocessen, då samtliga behov hos intressenterna inte 

uppfylls och kan därmed gå miste om exempelvis investeringar.  

                                                           
1 Riskhantering behandlas i kapitel 3.4 
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3.3 Informationsgivning   

Incitament till att ett företag frivilligt skall utlämna uppgifter har varit av stort intresse både 

för analytiska och empiriska forskare inom redovisning (Eng & Mak, 2003). Detta 

eftersom informationsgivning från företagen minskar informationsasymmetrin mellan 

välinformerade och mindre välinformerade investerare, men även mellan företaget och 

dess investerare (Jankensgård, Hoffman, Schenker, Rahmat, 2014). Mer 

informationsgivning tillåter även investerare att bli stabilare i sina prognoser (ibid.). 

 

Studien grundar sig enbart på en analys av hur storleken påverkar 

riskinformationsgivningen hos bankerna, därmed är det väsentligt att nämna andra faktorer 

som tidigare forskning analyserat för att skapa en förståelse i hur effektiv 

informationsgivningen är. Botosan (1997) studerade sambandet mellan 

informationsgivningen och kapitalkostnaden, studien visade att grunden ligger i antalet 

analytiker i ett företag. Om ett företag har ett fåtal analytiker medför det till att större 

informationsgivning resulterar i en lägre kapitalkostnad, med förutsättning att 

marknadsrisken och företagets storlek är konstant (ibid.).   Andra forskare inriktade sig på 

informationsgivningen och hur det påverkar ägarstrukturen (Ruland, Tung & George, 

1990; Murphy, 1999; Ashbaugh, 2004). Företagen som offentliggör fler resultatrapporter 

och information, har en högre andel aktieägare än resterande företag. Sambandet mellan 

kapitalkostnaden och informationsgivningen var negativt. Informationsgivningen från 

bolag reducerar kapitalkostnaden (Hail, 2002; Botosan, 1997).   Haniffa & Cooke (2002) 

dokumenterade att det föreligger ett starkt stöd för hypotesen om att utländskt ägande är 

positivt associerat med nivån på frivilligt utlämnande. Liknande slutsats rapporterades av 

Singhvi (1968) där utländskt ägande har en påverkan på företagens informationsgivning. 

Storleken har en betydande inverkan på informationsgivningen. Stora företag erhåller 

större uppmärksamhet från allmänheten, vilket motiverar företagen till att utge större 

mängder av information (Trotman & Bradley, 1981; Ahmed & Courtis 1999).  

 

3.3.1 Riskinformationsgivning 

Denna studie kommer inte att observera all informationsgivning som banker visar i 

årsredovisningar och rapporter. Studien kommer att ha riskinformationsgivning som 

inriktning. För att erhålla förståelse introduceras ämnet, skillnaden mellan 



11 
 

riskinformationsgivning och generell informationsgivning samt vilka faktorer som ingår i 

riskinformationsgivningen. Detta är även anledningen till att en definition av risk i första 

hand kommer att presenteras. 

 

Begreppet risk har en mångtydig definition, där aktörer har olika syn på innebörden av 

risken. Solomon et al. (2000) definierar risk som potentialen att förlora något i värde eller 

att något oförväntat skall uppstå. På liknande sätt förklarar Bessis (2011) att risk är ett 

utfall av en händelse som inte överensstämmer med förväntningarna. Lhabitant och 

Tinguely (2001) menar att risk både kan inneha positiva och negativa effekter, vilket 

skiljer sig från tidigare författares förklaring om risk. Dobler (2008) kopplar samman 

risken med osäkerheten, där författaren betonar att sannolikheten är ett potentiellt, 

oförutsägbart och okontrollerbart resultat. Utöver det, markerar Dobler (2008) att risken är 

en följd av åtgärder som har vidtagits trots denna osäkerhet. Ur ett affärssammanhang kan 

risker delas in i olika externa och interna riskfaktorer. De externa riskfaktorerna omfattas 

av exempelvis politik, reglering och marknaden medan de interna riskfaktorerna omfattas 

av finans, affärsprocesser och personal. Samtliga faktorers gemensamma egenskap är att de 

kan påverka verksamhetens framtida resultat (ibid.). 

 

Korošec (2011) betonar att intresset hos intressenterna har ökat till att erhålla ytterligare 

upplysning om verksamhetens prognoser. Genom att förmedla information om de olika 

riskfaktorerna till allmänheten, förbättrar det informationsflödet mellan företaget och 

intressenter och därmed förtroendet (Solomon et al., 2000). Riskinformationen skall 

förmedla det interna kontrollsystemet i bolaget, som är väsentligt för företagets ansvar och 

den framtida utvecklingen inom verksamheten (Jorgensen & Krischenheiter, 2003). 

Riskinformationsgivningen skall även täcka information om potentiella hot, risker och 

riskhantering med dess faser (Korošec, 2011). En utmärkt riskupplysning om företaget kan 

möjliggöra för investerare att hantera risk som diversifieras mer effektivt (Jorgensen & 

Krischenheiter, 2003). Det har dock påvisats att den utgivna riskinformationen, varit 

bristande och under särskilda omständigheter varit vilseledande (ibid.). Därmed har kraven 

för redovisningsprinciper och andra standarder ökat, med syftet att utvecklas öppenheten 

mellan bankerna och intressenterna (Bischof, 2009). 

 

Om bristande öppenhet uppstår hos banker gällande risk kan det medföra till att 
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instabiliteten i ekonomin stiger. Detta har i sin tur en påverkan på finansmarknaden och 

kan eventuellt resultera i kriser (Hwa Au Yong, Chalmers, Faff, 2005). Det är därför 

nödvändigt att bankerna utger tillräcklig mängd riskupplysningar och 

riskhanteringsmetoden. Eftersom att det finns flertal intressenter som har varierande 

önskemål på mängden av riskinformationen som utges är det viktigt att banken utger 

informationen för respektive intressent (Linsley & Shrives, 2006). 

Riskinformationsgivning redovisas till större del i årsredovisningar men kan även vara i 

form av olika riskrapporter (Barakat & Hussainey, 2013) 

 

3.4 Hantering av risk 

För att skapa förståelse och utveckla ett mått på riskinformationsgivning bör 

riskhanteringsprocessen först undersökas. Den förklarar hur företag och banker erhåller 

information om risken. Riskhanteringsprocessen skapar en starkare förståelse till varför 

asymmetrisk information uppstår mellan intressenter och banker. 

 

Två viktiga aspekter som banken och företagen skall informera om är riskerna de 

tillhandahåller samt hur riskhanteringen sker (Linsley & Shrives, 2006). Riskhantering är 

en avgörande effekt för bankens fortlevnad och har blivit betydelsefullare för företagen att 

hantera (Stanciu, 2010; Lhabiant & Tingelu, 2001). Riskhanteringen varierar från bank till 

bank, då banksektorn befinner sig i en dynamisk miljö där risker ständigt är under 

förändring. Anledningen till att riskhantering har blivit mer betydelsefull har sin grund i att 

företagen kan erhålla nya möjligheter till en ökad konkurrenskraft.  Riskhantering handlar 

dock inte enbart om att förebygga riskerna, utan även att optimera dem (ibid.). Nedanför 

presenteras ett exempel på hur riskhanteringsprocessen kan se ut.  
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Figur 2. Förenklad bild av riskhanteringsprocessen (Källa: Egen Bild) 

 

3.4.1 Riskidentifiering 

När banker skall identifiera risker utförs en detaljerad beskrivning av sektorns riskmiljö, 

där bland annat risker och sannolikheter för utfall uppskattas. Dessa risker kan vara 

faktorer som påverkar en potentiell förslut i banktransaktionen, verksamheten, processen 

och systemen (Hamilton, 1996). Ägarna börjar oftast med en historisk återblick på bankens 

tidigare olyckor och förluster som inträffat de senaste fem åren, då en tydlig bild av 

bankens riskmiljö och hur det påverkat banken erhålls (ibid.). Hull (2010) benämner delen 

för självutvärdering, där bankerna skapar en bättre uppfattning om de egna 

riskexponeringarna. När cheferna har identifierat riskerna skapar de ”Key Risk Indications” 

KDI, som visar vilka risker som har störst påverkan på en sektor. Syftet med KDI är att 

förebygga förluster eller andra negativa effekter innan de uppstår (ibid). I detta stadie 

utförs en kontroll på vilka risker som skadat banken tidigare, men även nyare riskerna som 

har bildats eller förändrats (Mattson 2000). 

 

3.4.2 Riskvärdering 

Mattson (2000) beskriver att riskvärderingen utförs i de flesta fall av bankerna genom en 

riskanalys och kan delas in i kvalitativ och kvantitativ del. En kvalitativ riskanalys beskrivs 

med hjälp av ord, där bankerna förklarar om hur stor sannolikheten är för en risk i 

framtiden och anledningen till det. I den kvantitativa delen förklaras risken numeriskt, där 

det föreligger olika sannolikheter för att risker skall inträffa. Vid detta stadie kontrolleras 

Riskvärdering 
Risk 

identifiering 

Risk 

mätning/hantering 

Information om 

Risk 

Riskövervakning 
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defekterna som kan ha uppstått från risken, hur ofta risken kan inträffa och konsekvenserna 

om risken infaller (ibid.). 

 

3.4.3 Riskmätning och riskhantering 

Denna del handlar om att utse vilka åtgärder som skall åtas för att påverka risken, samt att 

åtgärderna skall utföras (Mattson, 2000). Detta steg kan endast genomföras efter en 

riskanalys. Bankerna beräknar eller utför en uppskattning av ett värde från den 

identifierade risken med hjälp av den valda metoden. I de flesta fallen, påbörjas det med att 

de beslutsfattande ser över vilka åtgärder som kan tas till för att åtgärda problemet. 

Därefter väljs principen eller åtgärden som granskas och utvärderas. Slutligen utses det 

starkaste förslaget som ger högst måluppfyllelse för verksamheten (ibid.).  

 

3.4.4 Riskövervakning och uppföljning 

Det första som bör undersökas är att granska om implementeringen av besluten genomförs 

på det sätt som det har beslutats om (Mattson, 2000). I riskövervakningen ingår en 

uppföljning, samt en spårning av projektets framsteg mot att finna en lösning för risken 

och vidta åtgärder vid behov (Boehm, 1991).  Vanliga tekniker är användning av 

milstolpar som undersöks varje vecka eller månad (ibid.). Beslutsfattarna bör även sträva 

efter att mäta konsekvenserna och kontrollera huruvida det blev som förväntat, förmedla 

information om resultatet, ta till sig ny information från omvärlden och låta resultaten av 

denna kommunikation påverka riskhanteringsprocessen för liknade fall i framtiden 

(Mattson, 2000). 

 

3.5 Hypotesformulering 

Storlek 

Eftersom att stora banker erhåller större mängd uppmärksamhet än små banker, bör de utge 

mer riskupplysningar i årsredovisningarna och rapporterna. Detta forskade Linsley och 

Shrives (2006) om, de fann ett positivt samband mellan storleken och 

riskinformationsgivningen i kanadensiska banker. Linsley och Shrives (2006)  

argumenterade för att sambandet berodde på att intressenter har som förväntningar att 

större banker skall utge fler riskupplysningar eller att informationsbehovet skall vara mer 
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varierande. Större banker har även det enklare att reagera på intressenternas förväntningar 

och behov. Brammer och Pavelin (2008) betonar att större bolag  

tenderar att vara mer synliga för ”viktiga” intressenter, vilket är en komplicerad  

målgrupp att tillfredsställa. Med största sannolikhet kommer riskinformationsgivningen då 

att vara högre och mer omfattande hos större verksamheter. Många  

intressenter kan inte vara delaktiga i förvaltningen av banken, vilket gör att det blir 

viktigare för banker att informera om riskupplysningar och riskhanteringsmetoder. Van 

Hoose (2007) menar på att eftersom större banker kan inneha större mängder av resurser än 

små banker, medför det till att riskinformationsgivningen kommer att dominera hos de 

större bankerna. Med hjälp av dessa studier bildas vår hypotes:  

 

H: Stora banker utger större mängd riskupplysningar än små banker 
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4 

– Empirisk metod – 
 

 

Följande kapitel förklarar tillvägagångssättet för den empiriska metoden. Litteraturundersökning 

och datainsamling presenteras, samt förs det en diskussion för urvalet. Den empiriska modellen 

och operationaliseringen är centralt som förklaras och motiveras som studiens tillvägagångssätt. 

Avslutningsvis förklaras reliabilitet och validitet som är förankrad till metoden.   

 
 

 

4.1 Litteratursökning 

Litteratursökningens syfte är att uppnå en akademisk standard samt hög tillförlitlighet. 

Därmed består studien till mestadels både av vetenskapliga artiklar och facklitteratur i form 

av böcker. Facklitteraturen täckte diverse delar som de vetenskapliga artiklarna inte 

omfattade. Framförallt har studien refererat till populärvetenskapliga artiklar som har 

erhållits från Google Scholar samt Högskolan i Kristianstads elektroniska dataregister, 

Summon. Informationssökningen har tagit hänsyn till både relevansen i artiklarna 

gentemot forskningsområden, men även datumutgivningen. Äldre artiklar som har tagits i 

anspråk har skapat en grund för studiens uppbyggnad, men består till mestadels av aktuella 

artiklar då forskningen innefattar nya tillägg och förändringar. Sökningen har beaktat 

relevanta journaler såsom; Journal of Accounting, Accounting review och Journal of 

Finance. Genom att använda specifika sökord har det skapat gynnsammare förutsättningar 

för att hitta relaterade artiklar, bland annat har väsentliga sökord som, disclousure, 

riskinformation, information asymmetries, financial statements med olika kombinationer 

av bank, size, risk etc. Utöver vetenskapliga artiklar har facklitteratur från Mattsson (2000) 

använts för att klargöra olika teorier inom forskningsområdet.  

 

4.2 Datainsamling     

I ändamål att erhålla informationen om hur stor mängd av riskinformationsgivning som 

utges av stora och små banker, samt hur storleken påverkar den utgivna riskinformationen, 
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kommer en kvantitativ studie att utföras. Kvantitativa studier inriktar sig på antalet, 

frekvensen samt mängden av mätbara variabler som är som avslutningsvis kan utforskas 

med ett objektivt synsätt och ett statistiskt bearbetningssätt. Därmed kommer det samlas in 

stora mängder data från bankernas rapporter. Studien har en tvärsnitts-uppbyggnad, vilket 

innebär att informationen kommer att samlas in från ett flertal årsredovisningar och 

samtliga är utgivna år 2014 (Bryman & Bell, 2011). Datainsamling kan ske i två olika 

former, primär och sekundär data. Primära data har som syfte att insamlingen av ny empiri 

skall ske genom observationer, intervjuer och enkäter. Tvärtemot är sekundär data befintlig 

information, som kan delas in i underkategorier i form av, undersökningar, skriftliga samt 

källbaserad information (Saunders, 2009). Genom att använda bankernas årsredovisningar 

från 2014, kommer studien att analysera den senaste givna informationen. Därav är valet 

av sekundär datainsamling att föredra istället för primär data, eftersom studien syftar till att 

hitta ett positivt samband mellan bankens storlek och den mängd riskupplysningar som 

utges av bankerna.  

4.3 Urval 

Studien har använt sig av en datainsamling i form av tvärsnittsdata, från Skandinaviska 

bankers årsredovisningar och rapporter år 2014. Valet att undersökningen skall utföras på 

30 banker i en småskalig undersökning, är enligt Denscombe (2009) det minsta urvalet en 

forskning skall omfatta. På grund av tidsbegränsningen kunde alla banker i Skandinavien 

inte analyseras och därmed består studien av 30 slumpmässigt utvalda banker. Med 

anledning av att alla banker på den Skandinaviska marknaden inte kunde analyseras, 

kommer studien inte att kunna göra generaliseringar för hela befolkningen. Det 

slumpmässiga urvalet av bankerna gjordes genom att skriva alla bankers namn på 

papperslappar och sedan placerades bankerna från respektive land i tre olika burkar. 

Papperslapparna plockades en efter en tills urvalet bestod av 10 banker från respektive land 

i Skandinavien. När urvalet var färdigt, lästes och analyserades de årliga rapporterna från 

år 2014, vilket är den senaste versionen tillgänglig. Fördelarna med ett rent slumpmässigt 

urval kan enligt Denscombe (2009) vägas mot de besparingar som kan göras genom att 

använda alternativa tillvägagångssätt och utföra urvalet på ett kostnadseffektivt sätt. 
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4.4 Empirisk modell 

Studien syftar till att undersöka om det föreligger att samband mellan de Skandinaviska 

bankernas storlek och mängden riskupplysningar som utges i årsrapporterna. För att 

besvara syftet kommer datainsamlingen analyseras med hjälp av regressioner. Med 

regressionsanalysen kan en statistisk sambandsanalys framställas, som i sin tur utreder 

sambandsstyrkan mellan två eller fler variabler (Draper et al., 1966).  I studien kommer en 

multipel regressionsanalys genomföras, för att analysera variationen i beroende variabler, 

med hjälp av en oberoende variabel. Ekvationen blir enligt följande: 

 

𝑅𝑖𝑠𝑘𝑔𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑚å𝑡𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝑆𝑇𝑂𝑅𝐿𝐸𝐾 + 𝛽2𝐿Ö𝑁𝑆𝐴𝑀𝐻𝐸𝑇 + 𝜀𝑖 

Funktion 1: Riskgivningsmått 

 

där α står för den fasta effekterna hos bankerna. β1 står för bankens totala tillgångar, β2 är 

räntabiliteten på bankens totala tillgångar och ᶓi är en slumpterm som kan uppstå. 

 

Regressionsmodellen kommer att stegvis testas, för att undersöka om den är statistiskt 

säkerställd. Analysen påbörjas genom att granska korrelation som påvisar hur starkt 

sambandet är mellan variablerna.  För att kontrollera detta kommer en korrelationmatris att 

skapas, där det utifrån tabellen kommer att framgå om det råder ett samband mellan 

oberoende variabler och om det är statistiskt säkerställt. En annan viktig del av analysen 

kommer att bestå av en kontroll av residualerna. Residualanalysen mäter skillnaden mellan 

det observerande värdet och det värde som gäller för den teoretiska modellen (Cook & 

Weisberg, 1982). Avsikten med residualspridningen är att den skall vara jämt fördelad, 

med andra ord skall det råda homoskedasticitet. Detta för att undvika den motsatta 

effekten, heteroskedasticitet, som menas med att residualspridningen är ojämnt fördelad. 

Heteroskedasticitet kan medföra till att en variabel eller residual utelämnas på grund av att 

den avviker med stora marginaler från övriga värden, vilket kan leda till en stor inverkan 

på riskgivningsmåttet (Long & Ervin, 2000).  Ett sätt att reducera slumptermerna, för att 

jämnare utspridning skall uppnås, är att logitimera värdena av variabeln (ibid.). 

Tillämpningen av logaritmen kommer troligtvis utföras på bankens totala tillgångar, då det 
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kan råda en stor spridning mellan den största och minsta banken. Förutsatt att det råder 

heteroskedasticitet i studien, kan det leda till att noggrannheten för regressionsmodellen 

avtar (Breusch & Pagan, 1979). För att få upplysning om residualfördelningen för studiens 

variabler, kommer ett Breusch-Pagan test att genomföras. Studien kommer även att 

granska om regressionsmodellen baseras på en slumpmässig variation. För att tydliggöra 

detta, kommer det även att undersökas hur stor del av variansen från riskupplysningar som 

förklaras av storlek och lönsamhet. Denna undersökning kommer utföras genom ett F-test 

(Engstrad & Olsson, 2003). Resultatet av F-testet kommer sedan att jämföras med en 

signifikansnivå på 5 procent. Studien kommer därmed ha en kritisk signifikansnivå på  

≤ 0,05, vilket är den godtagbara nivån för att variansen inte skall ha orsakats av slumpen.  

Studien kommer utöver det, att undersöka determinationskoefficienten. 

Determinationskoefficienten talar om hur mycket av storleken och lönsamheten som 

förklarar variationen av riskgivningsmåttet (Nagelkerke, 1991).  

 

Utifrån testerna kommer en regressionsmodell att skapas med hjälp av ett  

ANOVA test. Studiens regressionsmodell kommer att bestå utav Funktion 1, därmed 

kommer hypotesen bekräftas genom en jämförelse av variablernas signifikansnivå och ett 

P-värde på 5 procent. 

 

4.5 Operationalisering 

Studien kommer under operationaliseringen att översätta abstrakta ekonomiska termer som 

förekommer i bankers rapporter, för att sedan konvertera dem till mätbara och konkreta 

indikatorer (Saunders et al., 2009; Wahlgren, 2002). Studiens ekonomiska termer kommer 

att bestå av riskupplysningskriterier som skall förklaras för att kriterierna skall kunna 

utläsas ur samtliga rapporter. Då bankerna ska erhålla poäng per uppfyllda kriterier kan 

riskinformationsgivningen från bankerna utvärderas. Slutligen kommer en analys av 

indikatorerna att utföras för att undersöka om utgivningen av riskinformation påverkas av 

bankernas storlek.  
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4.5.1 Kontrollvariablar 

Enligt Saunders et al. (2009) är kontrollvariabeln ett element som förblir konstant vid en 

jämförelse mellan två utomstående variabler. I studien används en kontrollvariabel för att 

säkerställa att det resultatet som mätts (beroende variabeln) orsakas ensamt av de 

oberoende variablerna. I samband med att respektive bank framställer riskupplysningar i 

rapporterna, offentliggörs riskrelaterad information om bankerna. För att kontrollera om 

det finns fler faktorer utöver storleken som har en påverkan på riskupplysningsmängden, 

kommer ännu en variabel att tillföras i analys. Velnampy & Nimalathasan (2010) betonar 

att det finns ett positivt samband mellan bankens storlek och lönsamhet. Verksamheter 

med hög lönsamhet har ett större incitament på att tillkännage kvaliteten från deras resultat 

samt deras förmåga att hantera risker framgångsrikt (Elshandidy et al. 2013). Under goda 

ekonomiska resultat kan riskinformationsgivningen reducera osäkerheten om framtida 

kassaflöden och den ekonomiska ställningen som har en positiv effekt på verksamheten 

(ibid.). Iatridis (2008) fastställer att verksamheter är benägna till att förbättra utgivningen 

av riskinformation i syfte till att förbättra deras image. Utöver detta, tillkännages 

kompetensen i riskhantering samt en reducering av informationsasymmetrin mellan 

verksamheten och dess intressenter. Av denna anledning, kommer lönsamhet att vara 

undersökningens kontrollvariabel. Räntabilitet på total kapital (ROT) är ett 

lönsamhetsmått, nyckeltalet mäter bankens prestation. Dessutom informerar måttet 

investerare om hur hög avkastningen är under året, samt att det förklarar bankens ställning 

till marknaden. ROT är det nyckeltal som förekommer mest och det anses vara den 

variabeln som sammanfattar avkastningen hos banker på bästa sätt (Jaouadi & Zorgui, 

2014). 

 

4.5.2 Oberoende variabler 

Bankens storlek är den oberoende variabeln. Studien har genom bankernas 

årsredovisningar, utläst de totala tillgångarna och därmed definierat bankernas storlek
2
. 

Storleksordningen för respektive land är baserad på bankens totala tillgång, vilket är ett 

godkänt mått för att särskilja banker storleksmässigt (Williams & Wilsson, 2000; Savvas & 

Savvides, 2012; Branco & Rodrigues, 2008b). En logaritmberäkning av totala tillgångar 

                                                           
2
 De totala tillgångarna från respektive land i Skandinavien har valutakurser omvandlats till 

Svenska kronor. NOK(1,1002), DKK(1,242) Euro(0,93825). 
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kommer att användas för att en definition av bankens storlek skall underlättas. Uträkningen 

kommer att reducera heteroskedasticiteten som kan komma att orsaka problem i analysen, 

då de totala tillgångarna kan variera mycket mellan bankerna.   

 

4.5.3 Beroende variabler  

Riskinformation är den beroende variabeln, då det är en viktig faktor att förmedla i bankers 

årsredovisningar eller rapporter. Redovisningslitteraturen påvisar att det finns ett 

signifikant riskinformationsgap mellan verksamheter och dess intressenter (Miihkinen, 

2012). Det finns goda förutsättningar för att skapa gynnsammare relationer mellan banker 

och dess intressenter genom att redovisa ytterligare information utöver det som 

regelverken definierar. Följande kriterier bedöms vara frivilliga riskupplysningskriterier 

som inte upptas specifikt av Basel regimens regelverk. Att ha tillgång till frivillig 

riskinformation betraktas vara väsentligt och kan vara till fördel för investerare under 

beslutsfattandet, informationen reducerar informationsasymmetrin mellan bankerna och 

intressenterna (Jankensgård, Hoffman, Schenker, Rahmat, 2014). Förmedling av 

riskinformation till allmänheten förbättrar även informationsflödet mellan verksamheten 

och intressenter och därmed förtroendet (Solomon et al., 2000). Variablerna i detta fall, 

kommer att bestå av 10 mätbara riskkriterierna. Bankernas riskinformationsgivning 

kommer att erhålla poäng, Riskgivningsmåttet definieras som summan av följande punkter, 

där det högsta värdet är 10 och det lägsta är 0. 

 0 poäng = Riskinformationskriteriet uppfylls inte 

 1 poäng = Riskinformationskriteriet uppfylls  

 

4.5.3.1 Värdepapperisering  

Värdepapperisering är ett tillvägagångssätt där förhållandevis likartade tillgångar som 

genererar kassaflöden, konverteras till exempelvis obligationer eller diverse värdepapper. 

De banker som innehar portföljer med krediter kan erbjuda portföljen i form av ett paket 

till ett annat institut. Det institutet som erhöll portföljen utför därefter 

värdepapperiseringen. Värdepapperiseringen har därmed betydelsen att det institut som 

köper portföljen, konverterar portföljen med krediter som erbjuds av banken (Sarkisyan, 

Casu, Clare, Thomas, 2009). Genom tillgångsvärdepapperisering kan det skapas ett större 

värde genom diverse tillvägagångssätt. Det kan vara i form av, en ökning/minskning i 
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likviditeten, ändra fördelningen av kredit- eller ränterisk och att belåningsnivån blir bättre.  

Det föreligger brister i regleringen och tillsynen av värdepapperiseringsverksamheten som 

måste förbättras. Detta på grund av att standardiseringen och transparensen på marknaden 

skall stiga, vilket kommer tillförsäkra att de tänkbara riskerna inte motsvarar de tänkbara 

möjligheterna med bankernas intresse gällande värdepapperisering (Ambrose, LaCour-

Little, Sanders, 2005). 

 

4.5.3.2 Förklaring av kreditderivat  

Ett kreditavtal är ett sätt för två parter att sköta respektive riskexponering, det består av ett 

avtal som två parter överenskommit om.  Om det föreligger en risk att en låntagare inte har 

resurserna att återbetala lånet eller delar av det, har banken genom kreditderivatet en 

möjlighet att lämna över kreditrisken till en annan part, på samma gång som bankens lån 

kvarstår i balansräkningen(Duarete & McManus, 2011). Genom transaktionen minskar 

banken på mängden risk som ställs ut, samtidigt som motparten tillhandahåller en kredit 

vilket ökar möjligheten till en högre avkastning utan att motparten är kreditgivaren 

(Broccardo, Muzzaca, Yaldiz, 2014). En fördel för intressenter hade varit om den 

insamlade informationen varit åtkomlig på ett sätt som håller behovet av motparter i 

jämnvikt, för att kunna utvärdera riskutsläppet mot de viktiga problemen i verksamheten 

(Acharya, Engle, Figlewski, Lynch, Subrahamanyam, 2009). Det har påvisats av ekonomer 

att de finansiella derivaten har en positiv påverkan på den ekonomiska välfärden, genom 

att riskfördelningen mellan investerare förenklats (Stulz, 2009).  

 

4.5.3.3 Regleringsutveckling  

De senaste bankkriserna, i kombination med starka bevis på de positiva effekterna av ett 

välfungerande banksystem för den ekonomiska tillväxten, understryker de nuvarande 

insatserna för att reformera bankreglering och supervision. Baselkommittén utfärdade ett 

förslag för banktillsyn till Basel II kapitalreglering för att ersätta Basel I kapitalreglering. 

Förslaget grundade sig på tre pelare. Den första innefattar förbättrade minimi kapitalkrav 

för banker, den andra fokuserade på förbättrad tillsynspraxis och den tredje föreställer en 

större marknadsdisciplin genom ökad information som lämnas av bankerna. Regelverket 

underlättar tillväxt och stabilitet i landet (Barth, Caprio, Levine, 2004) 
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4.5.3.4 Kreditriskexponering   

Kreditrisk är en risk som uppstår vid förlorat kapital eller av ekonomisk ersättning som 

lämnats på grund av att låntagaren inte hanterat att återbetala lånet eller inte fullgör 

skyldigheterna som står i avtalet. Kreditrisken är aktuell när det finns en risk att parten som 

tagit lånet måste använda sig av framtida betalningsinflöden för att återbetala ett rådande 

lån. Kompensationen som investerare tillhandahåller för att balansera kreditrisken är i form 

av räntebetalningar från parten som ansökt om lånet, eller utgivaren av skulden.  

Kreditrisken förbinds med den förväntade avkastningen av investeringen, det som är mest 

beaktansvärt är att obligationens avkastning korrelerar till hur risken för krediten uppfattas 

(Lu, Lee, Yu, 2014). 

 

4.5.3.5 Likviditetshantering 

Likviditetsrisk definieras som ”risken att inte kunna betala sina betalningsförpliktelser vid 

förfallotidpunkten utan att kostnaden för att erhålla betalningsmedel ökar avsevärt” 

(Strukturinvest, 2015, s2). Vd:n har som arbetsuppgift att undersöka hur likviditetsrisken 

hanteras genom en kvalitativ eller kvantitativ bedömning (Goodhart, 2008). Den 

kvalitativa granskningen skall innefatta en detaljerad beskrivning på hur tillsynen skall 

vara samt hur mycket hänsyn som skall tas till kommande likviditetsbehov. Den 

kvantitativa granskningen omfattar ett mått på likviditetsreserv som skall hantera en 

tidperiod på 30 dagar. Intressenter kan anse att det är väsentlig information om banken 

möter svårigheter med att hantera sin finansiering, då kan de ”ta skydd” genom att 

reducera utlåningen från andra banker. Om flertal banker skulle utsättas för likadana 

svårigheter gällande finansieringen, kan det resultera i att finansieringsutbudet minskar och 

räntorna stiger (Finansinspektionen, 2012). Verksamheter som inte kommer i kontakt med 

ett nytt finansieringssätt kan komma att sälja tillgångarna med förlust för att lyckas med att 

återbetala upplåningen som förfaller (ibid.). 

 

4.5.3.6 Skuldsättningsgrad  

Skuldsättningsgraden är ett finansiellt nyckeltal som används för att värdera ett företag 

samt för att granska den ekonomiska ställningen. Det är en likviditetskvot som är 

användbar till att jämföra ett företags totala skuld mot det egna kapitalet. Nyckeltalet visar 

hur stor andel finansieringen av företaget som har sitt ursprung från långivare och 

investerare. Det är ett mått på kapitalstyrka (Ross, Westerfield, Jaffe, 2005). En högre 

skuldsättningsgrad indikerar på att verksamheten är finansierad av borgenärer (lån) till 
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större del, än vad det är finansierat av investerare (aktieägare). Nivån av ägandet utifrån 

externa aktieägare är negativt relaterad till skuldkvoten (Bilinski & Mohamed, 2015). 

Nackdelarna är att ju högre lån ett institut ansöker om, desto mer ökar risken för konkurs. 

Utöver det, kan en ökad skuldsättning skapa konflikter mellan aktieägare och låntagare 

(Fama & French, 2002).  

 

4.5.3.7 Beskrivning av stresstester  

Stresstester är en riskhanteringsteknik som tillämpas vid utvärdering av möjliga effekter på 

ett instituts finansiella ställning. Utvärderingen utföras på ett antal specifika förändringar i 

riskfaktorerna, vilka motsvarar sällsynta men troliga händelser. Stresstester omfattar 

scenariotester och känslighetstester. Stresstester försöker granska effekten av händelser där 

antaganden etablerade modeller som används för att hantera en verksamhet bryts ned. 

Stresstesten framställer information om banker och är informativa. Det är inte nödvändigt 

för investerare att vända sig till tillsynsmyndigheter för att uppge vilka banker som har 

underskott av kapital. Testet tillhandahåller investerarna med information för att värdera 

banker (Peristiani, Morgan, Savino, 2014).  

 

4.5.3.8 Incidentrapportering 

En incident definieras som en avvikelse i affärsprocesser vilket kan bidra med oväntade 

resultat i banken. ”Denna avvikelse orsakas av händelser som exempelvis brott, fel, tvister, 

service oförmåga, försenade tjänster, eller förlust av kontroll av affärsprocessen"(Enisa, 

2010, s59). Det kan således vara givande för en investerare att inneha information om 

dessa incidenter. Banken är den verksamhet som drabbas mest om brottslighet eller 

kriminalitet skulle uppkomma (ibid.). Genom incidentrapportering kan intressenter därmed 

erhålla information vad orsaken till händelsen berodde på, påverkan på kunden, vilken 

återhämtningsstrategi som används samt den förväntade tidsramen för återhämtningen.  

 

4.5.3.9 Riskvärderingsystem  

Riskvärderingsystemet är en viktig funktion för att gynna bankens säkerhet genom att 

underlätta beslutsfattandet för banken (Comptroller's Handbook, 2001). Bankledningen kan 

använda sig av systemet för att hantera risken och maximera avkastningen. Om en 

förklaring utges till hur kreditvärderingssystemet fungerar i banker, kan det ha en positiv 

påverkan på intressenter då de tillhandahåller information om kriterierna som banken 
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måste undersöka. Detta utförs på grund av att det skall vara möjligt att belåna kapital till 

privatpersoner och företag. Banker gör därmed en grundlig analys av låntagarens förmåga 

att återbetala lånet genom att granska punkter som; låntagarens nuvarande och förväntade 

finansiella ställning, låntagarens förmåga att motstå negativa eller ’’stressade villkor’’, 

låntagarens historia av skuldbetalning med flera (ibid.). 

 

4.5.3.10 Value at Risk  

Marknadsrisk är den risk för att värdet på en investering kommer att reducera på grund av 

rörelser i marknadsförändringar, som exempelvis konjunkturer, räntesatser och tillgång på 

råmaterial och kapital. Value-at-risk (VaR) mäter därmed risken för förlust på en specifik 

portfölj av finansiella tillgångar till följd av ”normala” marknadsförändringar. Måttet anger 

risknivån i en investering och bestämmer storleken på det riskerade beloppet på 

investeringen med en viss rimlighet och över en tid (Linsmeier & Pearson, 2000). Savides 

& Savvidou (2012) förklarar att de flesta banker använde VAR metoden för att mäta 

ränterisken för; 

 Handelslagret  

 Aktiekursrisk  

 Valutakursrisk 

 Kreditspridningsrisk  

 Råvarurisker 

 

VaR sammanfattar informationen i sannolikhetsfördelningar av eventuella förändringar i 

portföljvärdet eller tillgången. Eftersom detta kvantifierade mått används av investerare 

för att mäta risken hos en specifik tillgång eller hos en portfölj av tillgångar, bör 

informationen utges i årsrapporterna.  

 

4.6 Reliabilitet & validitet 

Reliabilitet är den övergripande tillförlitligheten av en mätning. En mätning anses ha en 

hög reliabilitet om den ger liknande resultat enligt enhetliga villkor. Skulle någon annan 

utföra en likadan studie om sambandet mellan bankernas storlek och mängden 

riskupplysningar, vid en annan tidpunkt, bör det bli samma resultat om de nuvarande 

mätningarna är av hög tillförlitlighet (Bryman, 2001; Saunders et al, 2009). Empirisk 

insamling anses ha stark pålitlighet, då hämtade årsredovisningar är publicerade till 
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allmänheten, samt att de noggrant undersöks av revisorer. Studien har även framställt 

tydliga redogörelser på hur studien är utförd, då andra skall ha möjligheten att genomföra 

studien och erhålla samma resultat. För att utföra studien har det varit viktigt att vara 

objektiv, men det kan förekomma fall då det föreligger svårigheter i att avstå från naturliga 

faktorer som exempelvis värderingar och upplevelser. 

Validitet inriktar sig på huruvida den valda mätningen är välgrundad och om den mäter det 

som skall mätas (Bryman & Bell, 2001). Saunders et al. (2009) påpekar att validiteten 

berör frågan om hur olika variabler mäter rätt koncept. Studiens hypotes har utformats med 

syftet, att mäta om det finns ett positivt samband mellan två variabler, de Skandinaviska 

bankernas storlek och bankernas riskinformations-givning. Samtliga mätningar syftar till 

att besvara hypotesformuleringen. 
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5 

– Empirisk analys – 
 

 

Följande kapitel presenterar den empiriska analysen. Inledningsvis redogörs en deskriptiv analys 

för undersökningen av den beroende, oberoende och kontrollvariabeln samt genomförs en kontroll 

av korrelationssambandet. Därefter genomförs en statistisk analys av variablerna och kapitlet 

avslutas med en sammanfattning av resultaten.  

 

 

5.1 Deskriptiv analys 

Analysens resultat grundar sig på att undersöka om det finns ett samband mellan de 

Skandinaviska bankernas storlek och riskupplysningsmängden, som utges av bankerna. 

Utifrån samtliga 30 banker som har undersökts har det slumpmässiga urvalet innefattat tio 

banker från respektive land, Sverige, Norge och Danmark. Analysens inledning är en 

presentation av resultaten av samtliga poäng varje bank erhållit per uppfyllda 

riskupplysningskriterier, som förekommer i årsrapporterna för år 2014.  

 

I modellen finns tio riskupplysningskriterier (Se Appendix 1). Under förutsättningen att en 

bank får ett poäng för samtliga kriterier, skulle resultatet uppgå till ett värde på högst tio 

poäng.  Nedanför visar Tabell 1 fördelningarna av poängen. Resultatet påvisar att det finns 

variationer mellan riskupplysningskraven som efterfrågas i studien. Vid undersökningen av 

poängfördelningen framgick det att majoriteten av bankerna erhöll fem poäng som högst, 

eller lägre.  
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Tabell 1 - Poängfördelning av riskupplysningar mellan bankerna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtliga banker ingår i den finansiella sektorn där mängden riskupplysningar som utges, 

bör vara relativt liknande. Trots det, framgår det genom undersökningen att bankerna utger 

olika mängder riskrelaterad information, 67 procent av bankerna erhåller högst fem poäng 

eller lägre. Det är endast en bank som erhåller maximalt antal  

poäng, medan fyra av bankerna inte erhåller några poäng. Undersökningen påvisar även att 

banker prioriterar riskupplysningsinformationen olika (se Appendix 1),  

exempelvis är hantering av likviditetrisk mest förekommande (22 banker) medan 

värdepapperisering är minst förekommande (6 banker).  Tabell 2 framställer en deskriptiv 

statistik om hur riskinformation förekommer i årsrapporter, samt bankernas storlek och 

lönsamhet som omfattas i studien. Riskupplysningarna har en hög standardavvikelse, 

värdet uppgår till 3,145. Värdet indikerar på att riskinformationen är utspridd och som det 

nämndes tidigare är variationen hög mellan bankerna. Medelvärdet, (4,2) visar att mindre 

än hälften av studiens efterfrågade riskupplysningar redogörs. En stor del av 

riskupplysningarna av bankerna i Skandinavien uppfyller inte samtliga kriterier. 

. 

 

Poäng Frekvens Procent 

0 4 13,30 % 

1 2 6,70 % 

2 7 23,30% 

3 2 6,70 % 

4 1 3,30 % 

5 4 13,30 % 

6 1 3,30 % 

7 2 6,70 % 

8 4 13,30 % 

9 2 6,70 % 

10 1 3,30 % 

Total 30 100,00% 
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 Not: Tabellen ger samtliga beräkningar för variablerna som används i denna studie 

(Riskupplysningar, Storlek och Lönsamhet är baserad på ett gemensamt prov, 30 banker). De 

tio riskupplysningskriterierna är även uppdelade i tabellen. Variabeln Storlek normaliseras 

med en logaritmberäkning. 

 

I undersökningen framgick det även att två av bankerna har en negativ lönsamhet, då de 

redovisade ett negativt resultat under 2014 (Se Appendix 2). Räntabilitetintervallet mellan 

minimalt- och maximalt värde ligger mellan -0,9 procent och 7,2 procent. Det höga värdet 

kan vara missvisande med tanke på att endast en bank erhåller 7,2 procent och de flesta 

bankerna ligger på cirka 1 procent. Variabeln lönsamhet kommer att testas i ett senare 

scenario i analysen, där det undersöks om det innehar ett samband med riskupplysningar 

och bankstorlek. Det är viktigt att upplysa att majoriteten av studiens resultat kommer att 

grunda sig på mindre banker. Genomsnittsvärdet på totala tillgångar uppgår till 4,7 vilket 

Tabell 2 – Deskriptiv analys av totala riskupplysningar, enskilda riskupplysningar, storlek 

och lönsamhet 

   

Medelvärde 

 

Median 

 

Min 

 

Max 

Standard 
avvikelse 

 N    

Riskupplysningar 30 4,200 3,500 0,000 10,000 3,145 

       

Incidentrapportering 30 0,367 0,000 0,000 1,000 0,490 

Kreditriskexponering 30 0,633 1,000 0,000 1,000 0,490 

Kreditderivat 30 0,367 0,000 0,000 1,000 0,490 

Kreditvärderingsystem 30 0,400 0,000 0,000 1,000 0,498 

Hantering av likviditetrisk 30 0,733 1,000 0,000 1,000 0,450 

Regleringsutveckling 30 0,333 0,000 0,000 1,000 0,480 

Skuldsättningsgrad 30 0,367 0,000 0,000 1,000 0,490 

Stresstester 30 0,467 0,000 0,000 1,000 0,507 

Valute-at-risk 30 0,333 0,000 0,000 1,000 0,480 

Värdepapperisering 30 0,200 0,000 0,000 1,000 0,407 

       

Lönsamhet 30 0,010 0,008 -0,009 0,072 0,014 

Storlek 30 4,700 5,000  3,000 7,000 1,119 
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motsvarar omkring 17 banker.  Bankerna anses vara mindre i förhållande till Danske Bank, 

vars tillgångar har ett maximalt värde på 7 (Se Appendix 2). Logaritmberäkningen av den 

oberoende variabeln, totala tillgångar, reducerad standardavvikelse.  

 

5.1.1 Korrelation 

Innan hypotesanalysen påbörjas, kommer det att utföras en kontroll på korrelationen 

mellan de oberoende variablerna. Målet är att en korrelation mellan storlek och lönsamhet 

skall undvikas. Variablerna riskupplysningar, storlek och lönsamhet, ställs mot varandra 

för att bedöma om samvariation existerar. Tabell 3 påvisar att det föreligger ett negativt 

samband, korrelationsvärdet mellan storlek och lönsamhet är -0,360. Värdet är inte 

statistiskt säkerställt, det innebär att det kan uteslutas att ett samband mellan storlek och 

lönsamhet råder. Utifrån detta kan således multikollinaritet uteslutas, att två eller flera 

oberoende variabler korrelerar med varandra. Huruvida multikollianritet hade uppkommit i 

modellen, skulle det medfört till problemet att urskilja om det var storleken eller 

lönsamheten som påverkar riskupplysningsmåttet. 

 

Korrelationstestet som inte påvisade att det fanns ett samband mellan storlek och 

lönsamhet överensstämmer inte med Velnampy och Nimalathasan (2010) studie, som 

menade att det föreligger ett positivt samband mellan variablerna. Anledningen kan bero 

på att lönsamhet kan mätas på olika sätt. Vanligtvis används lönsamhetsmåttet räntabilitet 

på eget kapital för företag, medan räntabilitet på totalt kapital hos banker är mer 

Tabell 3 – Korrelationen mellan variablerna 

 

Pearson Korrelation 

 Riskupplysningar  Storlek Lönsamhet 

Riskupplysningar 

Pearson Correlation 1 ,772
**
 -,266 

Sig. (2-tailed) 
 

,000 ,155 

N 30 30 30 

Storlek 
Pearson Correlation ,772

**
 1 -,360 

Sig. (2-tailed) ,000  ,051 
N 30 30 30 

Lönsamhet 

Pearson Correlation -,266 -,360 1 

Sig. (2-tailed) ,155 ,051  

N 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 



31 
 

användbart eftersom de omsätter till mestadels belånat kapital. Oavsett vilket 

lönsamhetsmått som väljs, tillkännager måttet kvalitén på bankens resultat samt hur 

framgångsrikt de hanterar riskerna (Elshandidy et al. 2013). Resultat i tabell 3 påvisar att 

oavsett bankernas storlek, de totala tillgångarna, påverkar inte dessa faktorer bankens 

lönsamhet. Små banker kan prestera minst lika bra som stora banker. 

 

5.2 Statistisk och ekonomisk analys 

5.2.1 Residualanalys 

Utöver en undersökning av korrelationen, krävs det att flertal tester utförs för att uppnå en 

optimal modell för studien. Detta stadie, kommer att kontrollera residualspridningen i 

regressionen, för att utläsa om residualerna är lika fördelad samt att variationen är 

konstant. Utifrån resultatet kan det fastställas att ett nytt Sum of Squares värde på 1,015
3
 

understiger Chi 2- värdet på 3,84, vilket har betydelsen att homoskedasticitet är rådande.  

 

Tabell 4 – Breusch-Pagan test av residualerna                            

 

Breusch-Pagan 

Model Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 2,030 1 2,030 ,881 ,356b 

Residual 64,498 28 2,304   

Total 66,528 29    

a. Dependent Variable: RES_333 

b. Predictors: (Constant), Unstandardized Predicted Value 

 

 

Testerna som används i studien förutsätter att feltermerna är konstanta och är i minsta 

möjliga storlek vilket uppnås ifall homoskedasticitet råder. Då resultatet från Breusch-

Pagan testet påvisar att det råder homoskedasticitet, är chansen mindre att dra felaktiga 

                                                           
3 För att det skall vara möjligt att jämföra värdet från Sum of Squares med Chi 2 – 

fördelningen, är det ett krav att dividera Sum of Squares (2,030) med två. 
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slutsatser om att förkasta hypotesen som de facto inte bör förkastas. Det bevisar även att 

modellen som används i studien är normalfördelad och lämplig att använda sig utav. 

 

5.2.2 Variansanalys 

Nästföljande test som genomförs är en variansanalys. Avsikten är att bedöma om de 

oberoende variablerna, storlek och lönsamhet, har en tillräcklig förklaring för att resultatet 

inte skall ha förorsakats av slumpen. Ur tabell 5 kan det avläsas att F-värdet är 19,965, 

vilket ger ett p-värde på 0,000. P-värdet understiger signifikansnivån på 0,05, detta medför 

till att variansen är statistik säkerställd och inte orsakas av slumpen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testet påvisar att variansen inte orsakas av slumpen och därmed är det möjligt att vid detta 

stadie uppmärksamma att det kan råda ett samband mellan mängden riskupplysningar och 

bankernas storlek. Anledningen kan vara att större banker troligtvis har mer resurser att 

förbruka och använda sig av för att producera och utöka riskinformationsgivningen till 

intressenterna, vilket kan vara väldigt kostsamt att framställa enligt Gay och Lin (2007). 

Banker med mindre resurser behöver använda sitt kapital i andra investeringar för att 

utvecklas i den konkurrerande marknaden, därmed kan den låga informationsgivningen 

bero på att det inte är av högre prioritet. Det kan även bero på att stora banker kan ha en 

större intressentgrupp att tillfredsställa och behöver redovisa mer riskrelaterad information 

än små banker, därmed dominerar riskinformationsflödet hos de större bankerna.  

Tabell 5 - Variansanalys på variablerna upplysningar, storlek och lönsamhet                                 

                                                    Variansanalys 

Model Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

1 
Regression 171,103 2 85,552 19,965 ,000b 

Residual 115,697 27 4,285   

 Total 286,800 29    

a. Dependent Variable: Riskupplysningar 

b. Predictors: (Constant), Lönsamhet, Storlek 
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5.2.3 Determinationskoefficient 

Determinationskoefficienten har en stor betydelse för studiens regressionsmodell. 

Determinationskoefficienten kan utläsas från den andra kolumnen i tabell 6, där den 

benämns som R Square. Tabell 6 visar ett R Square värde på 0,597. Det har betydelsen i att 

de oberoende variablernas förklaringsgrad är 59,7 procent. För att förtydliga det, innebär 

värdet därmed att storlek och lönsamhet tillsammans förklaras till 59,7 procent av 

variationen i riskgivningsmåttet. För att R Square skall öka, krävs det att fler variabler 

inkluderas i modellen, men i denna studie har endast två oberoende använts.  

 

 

 

 

 

 

 

Trots att förklaringsgraden inte anses vara speciellt hög väcker det ingen oro eftersom de  

matematiska konstruktionerna av måttet, blir värdena av förklaringsgraden relativt låga. 

Detta på grund av att samhället inte kan förklaras med bestämda faktorer (Statistiska 

Centralbyrån, u.å). En förklaringsgrad som uppgår till ett värde på 30 procent värdesätts, 

vilket studien uppfyller med stora marginaler.  Testet påvisar att mängden riskupplysning 

inte påverkas enbart av storlek, de resterande 40 procenten beror på andra faktorer som 

studien inte analyserar. Botosan (1997) påpekade att antalet analytiker är en faktor som 

berör själva informationsgivningen, i studiens fall kan faktorn även vara av väsentlig 

betydelse för riskinformationen. Intressenter har olika krav vilket innebär att banker som 

förbiser en större grupp intressenter behöver tillgodose fler behov, vilket möjligtvis leder 

till att riskrelaterad information kommer att utökas och utvecklas. Detta kan bero på att 

bankerna vill behålla befintliga kunder, men kan även vara en strategi för en starkare 

konkurrenskraft genom att locka till sig nya intressenter på marknaden. En del av de 

Tabell 6 - Förklaringsgrad                       

                                   Determinationskoefficient 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,772a ,597 ,567 2,07004 

a. Predictors: (Constant), Lönsamhet, Storlek 
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Skandinaviska bankerna i urvalet är även etablerade internationellt och behöver redovisa 

en mer omfattande riskinformation i de årliga rapporterna, detta är i enlighet med Haniffa 

och Cooke (2002) som framställde att ett positivt samband mellan utländskt ägande och 

mängd riskupplysningar existerar. Ovanstående variabler är exempel på faktorer som 

möjligtvis hade förbättrat förklaringsgraden och framställt en tydligare förklaring i hur 

banker väljer att redovisa riskupplysningarna.  

 

5.2.4 Regressionsmodellen – Koefficienter 

 

Tabell 7 - Betakoefficienter 

Koefficientera 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -6,096 1,897  -3,214 ,003 

Storlek 2,184 ,368 ,777 5,931 ,000 

Lönsamhet 2,919 28,755 ,013 ,102 ,920 

a. Dependent Variable: Riskupplysningar 

 

Utifrån tabellen kan regressionsfunktionen skapas med stöd av betakoefficienterna. 

Betakoefficienten förklarar hur mycket den beroende variabeln (y) förändras när en enhet 

av den oberoende variabeln (x) förändras. Betakoefficienterna kan utläsas från den andra 

kolumnen (B) vilket bildar funktionen för studien enligt nedanstående. 

 

𝑅𝑖𝑠𝑘𝑔𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑚å𝑡𝑡 = −6.096 + 2,184𝑋1 + 2,919𝑋2  

                      Funktion 2 – Funktion för riskgivningsmåttet 
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Funktionen beskriver förhållandet mellan riskgivningsmåttet, storleken och lönsamheten. 

Genom att använda ett exempel från de banker som observerats, kan storlekens effekt på 

riskupplysningar uppskattas, givet att lönsamheten är konstant. Funktionen kommer att 

testas på Nordea, där värden på storlek och lönsamheten är hämtade från Appendix 2. 

 

𝑦 = −6.096 + 2,184 × 6 + 2,919 × 0,0051 

𝑦 ≈ 7 

             Funktion 3 – Nordeas riskgivningsmått 

 

Utifrån ekvationen erhöll Nordea ett riskgivningsmått på sju poäng. Om värdet på sju 

poäng jämförs med Nordeas faktiska värde på tio poäng, framgår det att det föreligger en 

skillnad. Betydelsen i detta är att storlek och lönsamhet inte förklarar variationen fullt ut i 

studiens riskgivningsmått. Som det tidigare nämndes i avsnittet om 

determinationskoefficienter, framgick det att storlek och lönsamhet förklarade 60 procent 

av variationen. Trots att determinationskoefficienten har ett genomsnittligt högt värde, kan 

vi med hjälp av ekvationen få indikationer på att det råder ett samband mellan storlek och 

riskgivningsmått. Om en bank erhåller högre tillgångar, kommer mer riskupplysningar att 

utges. Analysen förtydligas och granskas om det med säkerhet råder ett samband mellan 

variablerna men även bekräfta om större banker ger mer riskupplysningar än mindre 

banker. Hypotesprövningen genomförs i nästa steg 

 

5.2.5 Hypotesprövning - Stora banker vs. små banker 

Utifrån undersökningen har ett positivt samband påvisats mellan storleken i de 

Skandinaviska bankerna och mängden riskupplysningar. Studiens hypotes kommer därmed 

att testas. För att testa hypotesen, kommer signifikansnivån att granskas för samtliga 

variabel i tabell sex. Lönsamhetsvariabeln har ett p-värde på 0,920 och detta värde är 

betydligt högre än signifikansnivån som uppgår till 0,05. Eftersom att 

lönsamhetsvariabelns värde överstiger signifikansnivån kan det uteslutas. Variabeln storlek 

har ett p-värde på 0,000, vilket är ett lägre värde än signifikansnivån. Utifrån dessa värden, 

kan hypotesen att stora banker ger större mängd riskupplysningar än små banker bekräftas. 
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Resultatet är i enlighet med Linsley och Shirves (2006) samt Beretta och Bozzolan (2004), 

som konstaterar att mängden riskupplysningar påverkas av verksamhetens storlek. Stora 

banker är marknadsdominerande och mer välkända än små banker, därmed är de i behov 

av att producera och redovisa informationsrikare årsrapporter som omfattar en större 

mängd riskupplysningar som intressenter tar del av. En bättre informationsgivning 

tillgodoser fler behov och kan vara en fördelaktig strategi för att locka till sig en bredare 

pool av investerare som köper in sig i bankerna och stärker den finansiella ställningen i den 

konkurrenskraftiga marknaden.  

 

5.3 Sammanfattning av resultatet 

Den deskriptiva analysen omfattar poängfördelningen bland de 30 banker som har 

observerats. Det fanns betydande variationer i poängfördelningen, utifrån 

riskupplysningskriterierna framgick det att majoriteten av bankerna som högst erhöll fem 

poäng. Utifrån analysen bekräftades det att storleken och lönsamheten inte korrelerade med 

varandra. Undersökningen av residualerna påvisade att homoskedasticitet är rådande. Det 

framgick även att variansen är statistiskt säkerställd samt att den inte orsakas av slumpen. 

Genom determinationskoefficienten framställdes det ett värde på förklaringsgraden som 

uppgick till 59,7 procent, vilket innebär att storlek och lönsamhet förklarar 59,7 procent av 

variationen i riskgivningsmåttet. Utifrån undersökningarna utformades 

regressionsmodellen för att sedan tolka betakoffiecienterna. Modellen bekräftade studiens 

hypotes, att det finns ett samband mellan mängden riskupplysningar och bankens storlek 

 

5.4 Robusthetstest 

Detta avsnitt redogör för ett antal robusthetstest av resultaten i den utförda analysen. Där 

en undersökning om hur regressionskoefficienternas uppskattningar påverkas när 

regressionsmodellen modifieras. Robusthetstestet genomförs för att undersöka om 

sambandet mellan bankers storlek och mängden riskupplysningar påverkas. Tabellen nedan 

är en sammanställning av diverse tester som genomfördes 
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Tabell 8 – Robusthetstester      

Variabel Modell 1  Modell 2  Modell 3 Modell 4 Modell 5 

Storlek 0,000 0,036 0,003 0,000 0,079 

Lönsamhet 0,920 - 0,717 - - 
Justerad 
lönsamhet(trimmad) - - - 0,152 0,610 

Årets resultat - 0,154 0,197 - 0,624 

 
          

Justerad 
förklaringsgrad 0,567 0,558 0,579 0,558 0,544 

 

Not: Framställer samtliga koefficienters p-värde utifrån regressionsmodellens olika 

modifieringar.  

 

Modell ett är studiens ursprungliga regressionsmodell som redogörs i tabell 8. Detta för att 

underlätta en jämförelse med samtliga förändringar av modellen. Riskupplysnings-

kriterierna är den beroende variabeln och påverkas av samtliga utfall. Koefficienternas p-

värde kommer att jämföras med studiens inställda signifikansnivå på fem procent 

 

Modell två börjar med att utesluta lönsamhet från regressionsmodellen då koefficienten 

påvisade ett högt p-värde som uppgick till 0,920 och överstiger därmed signifikansnivån på 

0,05. Därmed testades en ny variabel, årets resultat, som hämtades från de 30 bankerna i 

Skandinaviens årsrapporter. Det framgick att årets resultat inte var signifikant och därmed 

inte statistiskt säkerställt, då p-värdet överstiger signifikansnivån. Storlekens p-värde 

ökade till ett värde på 0,036 som understiger signifikansnivån. Dock reducerade 

förklaringsgraden i modellen med 0,9 procent. Således är den ursprungliga modellen en 

bättre variant 

 

Modell tre omfattar den ursprungliga modellen samt den nya variabeln, årets resultat. Detta 

för att undersöka om uteslutandet av lönsamhet i den tidigare modellen hade en påverkan 

på regressionsmodellens koefficienter. Storlek i detta fall är statistisk säkerställd då p-

värdet understiger signifikansnivån. Däremot är variablerna lönsamhet och årets resultat 

inte signifikanta. En aning högre förklaringsgrad påvisas på grund av tillförandet av 

ytterligare en variabel, vilket förklarar variationen i riskgivningsmåttet bättre. Variablerna 

har undersökts genom Pearsons korrelationstest (Se Appendix 3) vilket påvisar att en 

multikollinaritet uppstår mellan storlek och årets resultat, som denna studie vill undvika 
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Modell fyra undersöker en ny variabel justerad lönsamhet. Variabeln är den ursprungliga 

lönsamhetsvariabel, däremot har samtliga extremvärden som avviker från data strukits för 

att uppnå en mer normalfördelad variabel. En regression som omfattar endast storlek och 

justerad lönsamhet undersöks, för att kontrollera utfallet av koefficienterna. Storlekens p-

värde understiger signifikansnivån och är därmed statistisk säkerställd. Jämförs justerad 

lönsamhet gentemot den ursprungliga variabeln, har koefficientens p-värde minskat 

kraftigt men överstiger fortfarande signifikansnivån. Förklaringsgraden är således lägre än 

den ursprungliga modellen. 

 

Modell fem omfattar storlek samt de två nya variablerna som har införts, för att kontrollera 

utfallet. Modellen påvisar att ingen av variablerna är signifikanta och är därmed inte 

statistisk säkerställda. Även förklaringsgraden minskade i förhållande till den ursprungliga 

regressionsmodellen 

 

Sammanfattningsvis genomfördes robusthetstester för att kontrollera olika variabler som 

kan tänkas påverka regressionsmodellen. Utfallet av modifieringarna påvisade olika 

resultat. I tabell 8 framgår det att modell ett, två och tre påvisar att storleken är statistisk 

säkerställd och att det föreligger ett samband mellan bankernas storlek och mängden 

riskupplysningar. Studiens ursprungliga regressionsmodell är den variant som påvisas vara 

mest användbar. 
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6 

– Slutsatser – 
 

 

Det avslutande kapitlet presenterar en sammanfattning samt ett resultat som tillhandahölls 

genom undersökningen, tillsammans med diskussioner och slutsatser från analysen.  Detta 

följs av teoretiskt bidrag och självkritik. Avslutningsvis framställs förslag till fortsatt 

forskning. 

     

 

6.1 Sammanfattning 
 

I det inledande kapitlet förklaras riskinformationens betydelse och vilka effekter den har på 

banker och intressenter. Finanskrisen har orsakat ett minskat förtroende för intressenterna 

som tar del av den finansiella informationen i årsredovisningarna, detta på grund av hur 

banker väljer att hantera risk samt hur stor mängd som redogörs till de externa parterna. 

Baselregimen har infört regulatoriska krav på offentliggörande information för att främja 

marknadsdisciplin. Kraven skall öka marknadsaktörernas tillgång till viktiga 

riskupplysningar med syftet att öka transparensen om bankernas riskinformation och 

förtroendet hos intressenterna. Trots detta har forskning och studier påvisat att 

intressenterna inte har tillhandhållit en önskad mängd riskupplysningar från banker. 

Studiens teoretiska utgångspunkt grundar sig på intressentteorin, förhållandet mellan 

verksamheter och intressenter. Den asymmetriska informationen som uppstår mellan 

banker och intressenter har en negativ effekt, den bristande öppenheten av riskinformation 

kan resultera i en ökad instabilitet i bankens ekonomi. Dessutom presenteras forskning som 

menar att större banker som är mer välkända i den konkurrenskraftiga marknaden redogör 

mer riskrelaterad information än mindre banker. Relevanta teorier och tillvägagångssätt 

bearbetades som stöd till hypotesen, som senare testades och analyserades för att studiens 

forskningsfråga skall besvaras.  
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Finns det ett positivt samband mellan de Skandinaviska bankernas storlek och mängden 

riskupplysningar? 

 

Studiens resultat går i linje med majoriteten av tidigare forskning som menar på att ju 

större bankerna är, desto mer omfattade riskrapporter förekommer i årsredovisningarna 

som publiceras. Studien ger bevis på att bankens storlek, definierat på totala tillgångar, 

påverkar riskinformationsgivningen.  

 

6.2 Svar på forskningsfrågan 

Riskinformationsgivningen påverkas av bankerna som är etablerade i den Skandinaviska 

marknaden. Det förekommer ett positivt sambanden mellan de Skandinaviska bankernas 

storlek och mängden riskupplysningar som publiceras. Banker som besitter en större 

mängd totala tillgångar påvisas producera en mer utvecklad och omfattad riskinformation i 

de årliga rapporterna som intressenterna kan ta del av.  

 

6.3 Slutsats och diskussion 

Då studiens hypotes har prövats, skapas möjligheten till att argumentera för att 

riskinformationsgivningen påverkas av bankernas storlek. Tidigare studier inom 

forskningsämnet har erhållit likadant resultat, dock har dessa undersökningar inriktat sig 

inom andra geografiska områden (Beretta & Bozzolan, 2004; Singhvi & Desai, 1971; Kahl 

& Belkaoui 1981; Craig & Diga, 1998; Linsley & Shirvas, 2006; Neri, 2010). Problemet 

att intressenter inte uppnår önskad mängd riskupplysningar föreligger även i Skandinavien, 

bankernas storlek som är definierat som totala tillgångar, är en stark faktor som påverkar 

riskinformationsgivningen (se tabell 5). Velnampy och Nimalathasan (2010) konstaterade 

att mängden riskinformation även påverkades av lönsamhet, dock påvisar studiens resultat 

att de Skandinaviska bankernas riskinformationsgivning inte har ett signifikant samband 

med lönsamhet (Se tabell 3). Därmed dras slutsatsen att oavsett storleken på 

lönsamhetsmåttet, räntabilitet på totalt kapital, kommer det inte att resultera i någon effekt 

på mängden riskupplysningar som publiceras i årsrapporterna.  
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Större verksamheter har tendens till att vara mer synliga, vilket ökar sannolikheten till att 

riskinformationen är större och mer omfattande (Brammer & Pavelin, 2008). Då de större 

bankerna oftast är mer välkända bland allmänheten kan det bidra till att 

riskupplysningsinformationen har större och positivare effekt. Stora banker har oftast mer 

omfattade årsrapporter som innehåller större mängder av information, vilket medför till att 

de redogör mer riskrelaterad information än mindre banker. Fördelarna med 

riskinformation är att informationsflödet reducerar investerarnas osäkerhet om de 

förväntade framtida kassaflödena och informationen är av väsentlig betydelse för 

intressenternas beslutsfattande, vilket förklaras av Jorgensen och Krischenheiter (2003) 

samt Eng och Mak (2003). Därmed dras slutsatsen att riskinformationsgivningen kommer 

att tillfredsställa fler behov som externa parter ställer samt reducera 

informationsasymmetrin mellan bankerna och intressenterna. Övertaget kommer därmed 

att dra till sig fler säkrare intressenter som antingen vill bevara sitt kapital på banken eller 

investera i den. Informationsflödet enligt Solomon et al. (2000) gynnar förhållandet.   

 

Van Hoose (2007) antog att större banker som innehar en större mängd resurser än små 

banker är dominerade i riskinformationsflödet. Detta antagande styrks via kopplingen 

mellan olika storlek på banker och riskinformationsgivningen (Se appendix 1), vars resultat 

påvisar att banker som innehar större totala tillgångar, uppfyller fler 

riskupplysningskriterier än små banker. Resurstillgångarna varierar mellan bankerna och 

enligt Emm, Gay och Lin (2007) är det kostsamt att producera en mer omfattad rapport. 

Därmed uppstår problemet hos små banker som inte har lika stora resurser och måste 

använda de till andra viktiga investeringar i den konkurrenskraftiga marknaden.  

 

Bankernas årsredovisningar skiljer sig åt, variationen mellan riskupplysningskriterierna är 

hög (Se tabell 1) och har olika prioritering i vad som skall redogöras i riskinformationen.  

Den mest förekommande riskinformationen bland bankerna är likviditetsrisk, detta 

eftersom att det är viktigt för intressenter att ha kännedom om det finns tillräcklig likviditet 

på marknaden för att undvika ekonomiska förluster. Värdepapperisering är förekommande 

bland de större bankerna då de redogör för riskupplysningen, medan de mindre bankerna 

undviker det. Detta kan bero på att små banker inte innehar portföljer med krediter som 

erbjuds till andra institut, medan stora banker använder sig utav värdepapperisering.  
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Slutsatsen som skapas är att beroende på bankens funktioner, utbud och förhållande 

kommer de försöka redogöra väsentlig riskrelaterad information för att uppfylla 

intressenters behov. 

 

 

6.4 Teoretiskt och empiriskt bidrag 

Studien genomfördes med avsikten att undersöka om det fanns ett samband mellan 

kvantiteten riskupplysningar och bankers storlek. Urvalet i analysen grundades på 30 

banker i Skandinavien. Undersökningen bidrar med ett index, som namnges 

riskgivningsmått i studien. Indexet kan användas i andra fall som genomför en liknande 

undersökning, då riskupplysningskriterierna är flexibla och kan ersättas. Studien bidrar 

även till vidare forskning eftersom att undersökningen bekräftar att det existerar ett 

signifikant samband mellan bankens storlek och mängden riskinformation.  Banker med 

större totala tillgångar kommer att erhålla ett högre värde på riskgivningsmåttet än banker 

med mindre totala tillgångar. Velnampy & Nimalathasan (2010) anmärkte att det förelåg 

ett samband mellan bankens storlek och lönsamhet. Dock påvisades genom studiens gång 

att lönsamhet inte har en påverkan på riskgivningsmåttet. Flertal intressenter är beroende 

av bankens riskupplysningar, det föreligger dock en allmän sammanhållning om att 

riskinformationsgivningen är bristande och bör förbättras (Woods, Kajüter, Linsley, 2007). 

Studien kan därmed vara till hjälp som en påminnelse till banker, att vikten av 

riskinformationsgivning är av väsentlig betydelse. 

 

Eftersom förklaringsgraden endast är cirka 60 procent, har studien inte kunnat bekräfta att 

mängden riskupplysningar endast påverkas av bankernas storlek. Därmed finns det andra 

faktorer som har en betydelse när banker redovisar mängden riskrelaterad information.  
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6.5 Självkritik 

I samtliga studier föreligger det åtgärder som kan förbättra resultatet. Tidigare litteratur 

hävdar att mängden riskupplysningar varierar mellan verksamheter. Studiens variation av 

riskupplysningar mellan bankerna var större än förväntat. Studien använde sig av ett 

slumpmässigt urval för att undersöka 30 banker, tio från respektive land i Skandinavien 

(Sverige, Norge & Danmark). Om undersökningen hade omfattat samtliga banker som är 

etablerade inom länderna skulle ett generellt resultat analyseras, som representerar 

populationen.  

  

Riskupplysningskriterierna hade kunnat utökas och förbättras genom att kontakta både 

intressenter och finansiella analytiker som tar del utav årsredovisningar. Genom att få 

åsikter utifrån både intressenter och analytiker hade riskupplysningskriterierna kunnat 

förbättras. Deras åsikter väger stort när man granskar riskrelaterad information som utges, 

då banker måste ta hänsyn till vad som efterfrågas. Riskinformation utges i olika mängder 

från respektive bank. Kriterierna förekommer i olika frekvenser, det kan bero på att 

riskinformationen som banker väljer att redovisa, prioriteras olika och måste bemöta olika 

krav. Det fanns många riskupplysnings kriterier att välja mellan, dock valde studien att 

endast begränsa sig till 10 kriterier vilket inte var givet. Studien försökte att ta med det som 

ansågs vara väsentliga att redovisas i bankers årsrapporter. 

 

Studien hade kunnat sträva efter en ökad förklaringsgrad genom att först kontrollera om 

det finns ett samband mellan fler variabler, för att sedan införa dem i den multipla 

regressionen. Detta hade möjligtvis påverkat förklaringsgraden av den totala variationen i 

riskgivningsmåttet. 

 

6.6 Förslag till fortsatt forskning 

Studiens forskningsområde är av intresse inom forskningsvärden. Liknande metoder har 

tillämpats för att studera sambandet mellan riskupplysningar och företag, medan ett fåtal 

har studerat sambandet med banker. Det föreligger många intresseväckande aspekter inom 

ämnet för framtida forskning. Då studien använde sig av en begränsad tidsperiod, har det 

medfört till att ett antal faktorer inte har ingått i undersökningen. Studiens 
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regressionsanalys påvisade att cirka 60 procent av variationen i riskgivningsmåttet 

förklaras av storlek och lönsamhet. De resterande 40 procenten, hade varit intressant att 

undersöka faktorerna bakom den procentsatsen.  Riskgivningsmåttet kan bero på en mängd 

olika faktorer. Genom att testa ett flertal förklarande variabler som påvisar ett samband 

med mängden riskupplysningar skulle det öka förklaringsgraden och därmed ge ett starkare 

bidrag till forskningsområdet. Exempelvis kan intressenters behov, aktiepriset eller andra 

lönsamhetsfaktorer ingå i en sådan undersökning.  Det skulle även vara tänkvärt att 

undersöka om banker känner påtryckningar från intressenter, att upprätta en större mängd 

riskinformation för att bemöta samtliga krav.  

 

Studiens slumpmässiga urval grundades på 30 banker, därmed kan ett svar inte 

generaliseras för de Skandinaviska bankerna. En undersökning som omfattas av hela 

befolkningen, hade möjliggjort för ett generaliserbart resultat. 
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Appendix 1 - Riskupplysningskriterier 
 

IR = Incidentrapportering 

KRE= Kreditriskexponering 

KD=Kreditderivat 

KVS=Kreditvärderingsystem 

HAL=Hantering av likviditetsrisk 

RUT=Regleringsutveckling 

SG=Skuldsättningsgrad 

ST=Stresstester 

VAR=Value-at-risk 

VP=Värdepapperisering 

 

Sverige IR KRE KD KVS HAL RUT SG ST VAR VP  Summa 

Avanza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Collector 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 

Handelsbanken 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 8 

Ikanobanken 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3 

Länförsäkringar 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 5 

Medmera banken 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 

Nordea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Nordnet 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 

SEB 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 8 

Swedbank 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 

Norge 

           ABG Sundal Collier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bank2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 

BN Bank 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 

DnB 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 

Norwegian Bank 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Pareto Bank 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 5 

Sparebank1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Storebrand 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 5 

Verdibanken ASA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Vekselbanken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Danmark 

           Danske-Andelskassers Bank 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 

Danske Bank 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8 

Jyskebank 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 8 

Landkreditt Bank 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 

Nykredit Bank 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 5 

Salling Bank 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Saxo Bank 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 7 

Spar Nord Bank 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 7 

Sydbank 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 6 

Vestjyskbank 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 4 

Summa 11 19 11 12 22 10 11 14 10 6  
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Appendix 2 - Beräkningar av logaritmer och lönsamhet 

 
RU =Summa riskupplysningar 

TT2014=Totala tillgångar 2014 

TT2013 =Totala tillgångar 2013 

LOGTT = Logaritmen av totala tillgångar 

RTT= Räntabilitet på totala tillgångar 

ÅR = Årets Resultat 2014 

GTT = Genomsnittlig totala tillgångar 

 
 

 

 

RU TT2014 

(Mkr) 

LOGTT   RTT ÅR GTT TT2014 

(Mkr) 

TT2013 

(Mkr) 

Sverige          

Avanza 0 67 296 5  0,40% 250,0 61 966 67 296 56 635 

Collector 2 6 561 4  3,31% 188,1 5 674 6 561 4 788 
Handelsbanken 8 2 816 676 6  0,57% 15 184 2 650 699 2 816 676 2 484 721 

Ikanobanken 3 26 186 4  1,27% 317 24 984 26 186 23 783 

Länsförsäkringar 5 232 180 5  0,32% 711 222 950 232 180 213 720 

Medmera banken 2 2 807 3  1,39% 37 2 641 2 807 2 474 
Nordea 10 625 195 6  0,51% 3 126 608 350 625 195 591 505 

Nordnet 3 50 126 5  0,62% 277 44 910 50 126 39 694 

SEB 8 2 641 246 6  0,75% 19 219 2 563 040 2 641 246 2 484 834 
Swedbank 9 2 121 297 6  0,83% 16 463 1 972 700 2 121 297 1 824 102 

 

Norge 

         

ABG Sundal 

Collier 

0 2 877 3  7,22% 239 3 309 2 877 3 742 

Bank2 2 2 935 3  1,45% 40,49 2 786 2 935 2 637 

BN Bank 2 39 373 5  0,77% 312 40 318 39 373 41 263 

DnB 9 2 914 805 6  0,82% 22 683 2 780 672 2 914 805 2 646 539 

Norwegian Bank 2 14 754 4  3,19% 382 11 964 14 754 9 174 

Pareto Bank 5 12 476 4  1,52% 170 11 128 12 476 9 781 

Sparebank1 0 60 616 5  0,05% 28 58 227 60 616 55 838 

Storebrand 5 541 614 6  0,44% 2 294 525 705 541 614 509 796 

Verdibanken ASA 1 1 753 3  -0,35% -6 1 734 1 753 1 715 

Vekselbanken 0 4 438 4  0,90% 37 4 167 4 438 3 895 

          

Danmark          

Danske 

Andelskassers 
Bank 

2 13 033 4  0,19% 25 13 547 13 033 14 062 

Danske Bank 8 4 288 645 7  0,12% 4 777 4 148 325 4 288 645 4 008 005 

Jyskebank 8 672 765 6  0,77% 3 837 499 087 672 765 325 409 

Landkreditt Bank 2 22 409 4  0,76% 166 21 848 22 409 21 287 

Nykredit Bank 5 285 515 5  0,78% 2 201 281 945 285 515 278 374 

Salling Bank 1 2 858 3  0,66% 19 2 914 2 858 2 969 

Saxo Bank 7 44 722 5  1,20% 473 39 592 44 722 34 461 

Spar Nord Bank 7 97 901 5  0,80% 762 95 280 97 901 92 659 

Sydbank 6 189 176 5  0,70% 1 304 186 429 189 176 183 682 

Vestjyskbank 4 27 080 4  -0,89% 0-237 26 651 27 080 26 221 
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Appendix 3 – Robusthetstestens korrelationsamband 
 

 

Correlations 

 Riskupplysni
ngar 

Storlek Lönsamhe
t 

Årets 
Resultat 

Riskupplysningar 

Pearson 
Correlation 

1 ,745** ,099 ,713** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,625 ,000 

N 27 27 27 27 

Storlek 

Pearson 
Correlation 

,745** 1 -,125 ,803** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,536 ,000 
N 27 27 27 27 

Lönsamhet 

Pearson 
Correlation 

,099 -,125 1 ,363 

Sig. (2-tailed) ,625 ,536  ,063 
N 27 27 27 27 

Årets Resultat 

Pearson 
Correlation 

,713** ,803** ,363 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,063  
N 27 27 27 27 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 


