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Sammanfattning 
I takt med ökad globalisering och ökat ekonomiskt utbyte mellan länder världen över blir det 

allt viktigare att kunna jämföra information i företagens finansiella rapporter. I Europa har ett 

led mot ökad jämförbarhet varit krav på börsnoterade företag att följa IFRS, vars målsättning 

är att skapa en redovisning som är jämförbar och harmoniserad på global nivå. 2007 infördes 

IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar, som utvecklades då krav på riskupplysningar 

inte var tillräckliga i tidigare regelverk. Vid införandet fick regelverket större effekt på 

banksektorn än andra branscher, då bankernas totala tillgångar och skulder i genomsnitt 90 % 

utgörs av finansiella instrument. Banker har en central roll i samhället och en koppling till alla 

individer på ett eller annat sätt. 

Vår studie syftar till att undersöka hur banker på den svenska bankmarknaden lämnar 

riskupplysningar enligt kraven från IFRS 7, samt hur svenska banker riskupplyser i jämförelse 

med de utländska bankerna. Vidare syftar studien till att undersöka om det går att jämföra 

riskupplysningar och om de har harmoniserat i enlighet med IFRS målsättning. Slutligen, 

syftar studien till att förstå vad som kan påverka riskupplysningarna som bankerna lämnar. 

Studien är en kvalitativ undersökning med ett mindre urval banker från den svenska 

bankmarknaden, baserad på åren 2007 och 2012. Studien går på djupet och undersöker 

variabler framtagna med hjälp av IFRS 7, med fokus på de vanligt förekommande riskerna 

kredit-, likviditets- och marknadsrisk. Vi har mätt riskupplysningarna och jämförbarheten 

genom att räkna antal sidor, antal ord, diagram/tabeller och studera presentationstekniken i 

bankernas årsredovisningar. 

Studiens resultat och slutsatser visar på att mängden riskupplysningar generellt ökat från 2007 

då IFRS 7 infördes till 2012. IFRS närmar sig målsättningen med jämförbarhet i 

riskupplysningar, men är än idag inte perfekt. 2007 gick det att jämföra bankernas 

riskupplysningar vid 21 av totalt 49 tillfällen, vilket blev bättre 2012 då det gick vid 31 

tillfällen. Det som kan påverka riskupplysningar är viljan från ledningen att lämna 

riskupplysningar och påtryckningar från bankernas omgivning. En händelse som kan påverkat 

utvecklingen av riskupplysningarna är den senaste finanskrisen där banksektorn hade en 

central roll. 

      

  



 

 

Abstract 
With increased globalization and increased economic exchange between countries around the 

world, it becomes increasingly important to be able to compare information in corporate 

financial statements. In Europe, a step towards increased comparability has been the 

requirement for listed companies to follow IFRS. IFRS objective is to become an accounting 

standard that is comparable and harmonized at a global level. 2007, IFRS 7 Financial 

Instruments: Disclosures was introduced, because the requirements for risk disclosures in 

previous regulations were not adequate. When IFRS 7 was introduced it got greater impact on 

the banking industry than other industries, because the banks' total assets and liabilities on 

average consist of 90% financial instruments. Banks has a central role in the community and 

has a connection to all individuals in one way or another. 

Our study aims to examine how banks in the Swedish banking market risk disclosures as 

required by IFRS 7, and how Swedish banks risk disclosures in comparison with the foreign 

banks. Furthermore, the study aims to examine whether it is possible to compare the risk 

disclosures and if they have harmonized in accordance with IFRS objective. Finally, the study 

aims to understand what can affect the risk disclosures by banks. 

The study is a qualitative study with a smaller sample banks from the Swedish banking 

market, based on the years 2007 and 2012. Study examines using variables produced from 

IFRS 7, with a focus on the most common risks of credit, liquidity and market risk. We have 

measured the risk disclosures and comparability by counting the number of pages, number of 

words, graphs / tables and study presentation methods in the banks' annual reports. 

The study's results and conclusions show that the amount of risk disclosures generally 

increased from 2007 to 2012. IFRS is getting close to the objective of comparability of risk 

disclosures, but is still not perfect. In 2007 it was possible to compare banks' risk disclosures 

at 21 of a total of 49 occasions, which increased to 31 occasions in 2012. What may have 

affected risk discolsures is the willingness of management to provide risk disclosures and 

pressure from the banks surroundings. The recent financial crisis, where the banking sector 

had a central role, may have influenced the development of risk disclosures.       

 

  



 

 

Centrala begrepp 
IFRS – International Financial Accounting Standard. 

IFRS 7 – Finansiella instrument: Upplysningar. 

Finansiella instrument – Ett finansiellt instrument är varje form av avtal som ger upphov till 

en finansiell tillgång i ett företag och en finansiell skuld eller ett egetkapitalinstrument i ett 

annat företag (IFRS-volymen, 2013, IAS 32, p 11). 

Risk – Ett tillstånd av osäkerhet där ett antal möjligheter kan medföra en förlust eller andra 

oönskade resultat (Hubbard, 2010). 

Jämförbarhet – Finansiella rapporter ska gå att jämföra från år till år och mellan företag 

(IFRS-volymen, 2013). 

Harmonisering – En process för att öka jämförbarheten genom att minska möjligheten för 

variation (Deegan & Unerman, 2011).  

Svensk bankmarknad – En del av finanssektorn i Sverige som ser till att vi har pålitliga och 

effektiva system för sparande, finansiering, betalningsförmedling och riskhantering (Svensk 

bankmarknad, 2013). 
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1 Inledning 
1.1 Problembakgrund 

Under en lång tid har redovisning och reglering utvecklats på en nationell nivå, vilket har 

medfört stora skillnader mellan länder (Marton, Lumsden, Lundqvist & Pettersson, 2012). I 

takt med ökad globalisering och ökat ekonomiskt utbyte mellan länder har behovet av att 

kunna jämföra finansiell information ökat. Detta har främst märkts på kapitalmarknaden där 

investerare har haft svårigheter att jämföra redovisning från företag i olika länder. Under det 

senaste decenniet har aktiemarknaden blivit allt viktigare även i länder som inte tidigare haft 

en kapitalmarknad av betydelse, vilket gjort det allt viktigare att ha en jämförbar redovisning 

för globala investerare. Enligt Deegan och Unerman (2011) utgör de finansiella rapporterna i 

många fall den största informationskällan som en investerare har att ta del av ifrån företaget. 

Investerare vill genom rapporterna erhålla lika mycket information som företagets ledning och 

styrelse besitter.  

I Europa har ett led i arbetet mot ökad jämförbarhet i de finansiella rapporterna varit 

införandet av regelverket IFRS (International Financial Reporting Standard). Sedan 2005 har 

det varit krav på börsnoterade företag inom Europa att tillämpa IFRS, vars syfte är att skapa 

en jämförbar och harmoniserad redovisning mellan företag i olika länder (Marton, et al., 

2012). Deegan och Unerman (2011) definerar harmonisering som en process för att öka 

jämförbarheten i redovisning genom att minska möjligheten för variation. Målet med IFRS är 

att alla noterade företag ska använda samma redovisningsstandard på de globaliserade 

kapitalmarknaderna vilket stärker dess funktion och effektivitet (Marton, et al., 2012). IFRS 

införande utgör en standard för att undvika onödig förvirring, osäkerhet och ineffektivitet för 

investerare, vilket leder till minskade kapitalkostnader för företag (Judge, Li & Pinsker, 

2010). 

I takt med globaliseringen av kapitalmarknader har det skett en utveckling av företagens 

riskhantering (McDonnell, 2007). Det har utvecklats nya metoder för att kunna mäta och 

hantera ett företags exponering för risk i de finansiella instrumenten. Finansiella instrument är 

exempelvis kundfordringar och leverantörsskulder (IFRS-volymen, 2013). Utvecklingen har 

resulterat i ett ökat krav på relevant och mer transparent information om vilka risker företag är 

exponerade för samt vilka metoder de använder för att hanterar dessa (McDonnell, 2007). 

Beretta och Bozzolan (2004) tar i sin studie upp att upplysningar om risk blivit en allt mer 

central fråga, vilket enligt Combes-Thuélin, Henneron & Tourun (2006)  beror på tidigare 

inträffade redovisningskandaler där finansiella upplysningar varit bristfälliga. McDonnell 

(2007) menar att investerare behöver riskinformationen för att kunna göra sin riskbedömning 

och relatera det till förväntad avkastning på sin investering. I takt med utvecklingen av 

riskhantering visade det sig att upplysningskraven enligt dåvarande regelverk, IAS 

(International Accounting Standard) 30 ”Upplysningar i finansiella rapporter för banker och 

liknande institutioner” och IAS 32 ”Finansiella instrument: upplysningar”, inte varit 

tillräckliga och det behövdes en revidering och utökning av regelverket för upplysningar. 

Därmed påbörjades utvecklingen av IFRS 7 – Finansiella instrument: Upplysningar.  

I januari 2007 infördes regelverket IFRS 7 som standard (Bischof, 2009). Regelverket 

fokuserar främst på de tre vanligt förekommande riskerna kredit-, likviditets- och 

marknadsrisk. Vid regelverkets införande fick det enligt Bischof (2009) större effekt på 

banksektorn än andra branscher då bankernas totala tillgångar och skulder i genomsnitt bestod 

av 90 % finansiella instrument. Banksektorn är en bransch med hög riskexponering jämfört 

med andra branscher, där kreditrisk utgör den största risken. I världen har banksektorn en 
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central roll i samhället och berör alla från den enskilda individen till de största globala 

företagen på ett eller annat sätt. I Sverige finns det fyra stora bankkoncerner som har en 

betydande marknadsandel på den svenska bankmarknaden (Svenska Bankföreningen, 2013a). 

Av Sveriges befolkning har majoriteten någon av dessa fyra banker som sin personliga bank, 

men i takt med globalisering har valmöjligheterna blivit allt fler på den svenska 

bankmarknaden och utländska banker har etablerat sig.   

1.2 Problemdiskussion 
Banksektorn är en bransch med hög riskexponering som har fått allt mer fokus och blivit allt 

mer omdebatterad i samhället, inte minst efter dess inblandning i finanskrisen. I takt med 

ökade krav på riskupplysningar och jämförbarhet i de finansiella rapporterna är det intressant 

att studera effekter från införandet av regelverket IFRS 7 i den högriskexponerade 

banksektorn. Inte minst då banksektorn har en central roll i samhället och en koppling till alla 

individer på ett eller annat sätt.  

Innan införandet av IFRS visade Hossfelds (2004) studie av finansiella rapporter på en brist i 

möjligheten av jämförbarhet i riskupplysningar. Dagens tekniska utveckling, globalisering 

och möjlighet till ekonomiskt utbyte världen över har enligt Marton et al. (2012) ställt krav på 

ökad jämförbarhet i redovisningen. Jämförbarhet är en viktig faktor för användarna av de 

finansiella rapporterna och effektiva kapitalmarknader. I takt med ökade krav på jämförbarhet 

visar Doblers (2008) studie att även krav på riskupplysningar i del- och årsrapporter ökat. 

I en tidigare studie har Bischof (2009) undersökt effekten av införandet av IFRS 7 under det 

första året i den europeiska banksektorn. Införandet av IFRS 7 visade sig ha generellt positiv 

effekt på större bankers kvalitet gällande redovisning av upplysningar (Bischof, 2009). I den 

europeiska banksektorn ökade mängden upplysningar mätt i antal sidor under det första året, 

vilket endast inte kunde hänföras till ökning från krav i IFRS 7 utan även ökning i frivilliga 

upplysningar. Trots ökningen tillgodosåg en tredjedel av de banker Bischof (2009) undersökte 

inte investerare med fullständig information enligt kraven i IFRS 7.   

Skillnaderna mellan olika länders redovisning efter implementering av IFRS 7 kunde enligt 

Bischof (2009) förklaras av tidigare skillnader i ländernas nationella reglering och 

redovisningstraditioner. De olika övervakande myndigheterna i de olika länderna kommer 

spela en stor roll då de är en av de främsta institutionella faktorer som påverkar banksektorn 

på nationell nivå. Bischof (2009) nämner att dessa myndigheter inte harmoniserat mellan de 

europeiska länderna. Om myndigheterna inte börjar samarbeta och jobba enhetligt för att 

anamma en gemensam standard kommer det inte heller vara möjligt att få en harmoniserad 

redovisning i banksektorn på global nivå. Det är viktigt att myndigheterna förstår effekterna 

från införandet av IFRS (Judge et al., 2010). Andra institutionella faktorer som ett lands 

politiska och ekonomiska omgivning är faktorer som påverkat utvecklingen av redovisningen 

(Judge et al., 2010). 

Vår studie vänder sig till IASB (International Accounting Standards Board) som är 

utvecklarna av IFRS, samt upprättare och användare av finansiella rapporter. Efter att ha 

studerat bakgrunden och tidigare forskning ställer vi oss följande frågor. Hur riskupplyser 

banker sina användare efter införandet av IFRS 7? Har mängden riskupplysningar fortsatt öka 

efter Bischofs (2009) studie och hur är jämförbarheten i de finansiella rapporterna? Vilka 

faktorer kan vara en anledning att riskupplysningarna ser ut som de gör? Slutligen, hur ser det 

ut på den svenska bankmarknaden? Går det att jämföra bankernas riskupplysningar och hur 

riskupplyser svenska banker i förhållande till utländska banker?  Med dessa frågor har vi 

kommit fram till studiens syfte och problemformulering.  
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1.3 Problemformulering 

Hur är jämförbarheten och harmoniseringen i riskupplysningar enligt kraven från IFRS 7 hos 

banker på den svenska bankmarknaden? 

1.4 Syfte 

Vår studie syftar till att undersöka hur banker på den svenska bankmarknaden lämnar 

riskupplysningar enligt kraven från IFRS 7, samt hur svenska banker riskupplyser i jämförelse 

med de utländska bankerna. Vidare syftar studien till att undersöka om det går att jämföra 

riskupplysningar och om de har harmoniserat i enlighet med IFRS målsättning. Slutligen, 

syftar studien till att förstå vad som kan påverka riskupplysningarna som bankerna lämnar. 

1.6 Studiens fortsatta disposition 

 

 

Figur 1, studiens fortsatta disposition, egen illustration. 

2 
Referensram 

• I kapitlet presenternas den svenska bankmarknaden 
och studiens utvalda banker samt det regelverk och 
de faktorer som påverkar bankernas 
riskupplysningar i de finansiella rapporterna. 

3 Metod 

• I kapitlet presenteras arbetets tillvägagångssätt. Vi 
beskriver och argumenterar för valda metoder. 

4 Empiri och 
analys 

• I kapitlet presenterar och analyserar vi det empiriska 
materialet med tabeller som visar riskupplysningar i 
antal sidor, antal ord och diagram/tabeller samt 
diskuterar presentationsteknik.  

5 Analys av 
resultat 

• I kapitlet presenteras analys av resultatet där 
referensramen ställs mot det insamlade empiriska 
materialet. 

6 Slutsats och 
diskussion 

• I kapitlet presenteras och diskuteras studiens 
slutsatser. Slutligen ges förslag på framtida 
forskning. 
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2 Referensram 

2.1 Svensk bankmarknad och utvalda banker 
Banker utgör en stor del av finanssektorn i Sverige, som ser till att vi har pålitliga och 

effektiva system för sparande, finansiering, betalningsförmedling och riskhantering, vilket är 

av grundläggande betydelse för Sveriges ekonomiska välfärd (Svenska Bankföreningen, 

2013b). De fyra svenska storbankerna samt de tre utländska bankerna i studien presenteras 

nedan med beskrivning av storlek i form av antal kunder, balansomslutning samt deras 

geografiska spridning över världen. 

Handelsbanken är en fullsortimentsbank med rikstäckande kontorsnät i Sverige, 

Storbritannien, Danmark, Finland, Norge och Nederländerna. Dessa sex länder ser banken 

som sina hemmamarknader. Handelsbanken har i dag verksamhet i sammanlagt 24 länder 

med en balansomslutning om cirka 2 400 mdr kr (€270 mdr) (Handelsbankens årsredovisning, 

2012). 

Nordea är den största finanskoncernen i norra Europa. Nordea har verksamhet på 8 

hemmamarknader. Norden, med Danmark, Finland, Norge och Sverige, samt de nya 

europeiska marknaderna Estland, Lettland, Litauen och Ryssland. Totalt har Nordea 11 

miljoner kunder och en balansomslutning om närmare €680 mdr (Nordeas årsredovisning, 

2012). 

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland, 

Estland, Lettland och Litauen är några länder där SEB är verksamt. Verksamhetens 

internationella prägel återspeglas i att koncernen finns representerad i ett 20-tal länder runt om 

i världen. SEB har fler än 4 miljoner kunder. Bankkoncernen hade vid slutet av 2012 en 

balansomslutning om drygt 2 450 mdr kr (€275 mdr) (SEBs årsredovisning, 2012). 

Swedbank – Med totalt 7,9 miljoner privatkunder och 600 000 företags- och 

organisationskunder i koncernen är Swedbank Sveriges största bank till antalet kunder och har 

en ledande ställning på andra hemmamarknader såsom Estland, Lettland och Litauen. 

Swedbank har en balansomslutning om 1 850 mdr kr (€210 mdr) (Swedbanks årsredovisning, 

2012). 

Danske Bank har i Sverige vuxit fram ur ett nätverk av lokala banker. Danske Bankkoncernen 

har drygt 5 miljoner kunder. Det är Danmarks största bankkoncern och en av de största i 

Norden med en balansomslutning om cirka DKK 3 500 mdr (€470 mdr) (Danske Banks 

årsredovisning, 2012). 

Banco Santander är en av de största bankerna i Europa och världen. Bankkoncernens största 

marknader är i Spanien, Storbritannien, Brasilien och Latinamerika. Koncernen har fler än 

103 miljoner kunder.  Banco Santander har en balansomslutnig om €1 270 mdr (Banco 

Santanders årsredovisning, 2012). 

Deutsche Bank är den största banken i Tyskland och en av de största bankern i Europa. De är 

aktiva i 72 länder på alla världens marknader och har totalt cirka 29 miljoner kunder med en 

balansomslutning om drygt €2 000 mdr (Deutsche Banks årsredovisning, 2012). 
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2.2 IFRS 
Studien baseras på regelverket IFRS och mer specifikt IFRS 7. IFRS är ett principbaserat 

regelverk vilket menas med att det har en viss flexibilitet i tolkningen av de regler som finns i 

regelverket (Carmona & Trombetta, 2008). IFRS målsättning är att utveckla en principbaserad 

redovisningsstandard som gör redovisningen jämförbar och harmoniserad på en global nivå 

(Marton et al., 2012). Deegan och Unerman (2011) definerar harmonsiering som en process 

för att öka jämförbarheten genom att minska möjligheten för variation. Harmonisering 

innebär att länders redovisningsmetoder närmar sig varandra. 

Att IFRS är ett principbaserat och flexibelt regelverk har möjliggjort den globala 

implementeringen då det ökar acceptansen vid tillämpningen i de olika redovisningsmiljöer i 

olika länder som finns sedan tidigare (Carmona & Trombetta, 2008). Samtidigt har 

flexibiliteten som medföljer gjort det möjligt för företag att behålla delar av deras tidigare 

nationella redovisningstraditioner och jämförbarheten i olika länders redovisning är långt 

ifrån perfekt.  

2.2.1 Föreställningsram – jämförbarhet i riskupplysningar 

IFRS har en föreställningsram som behandlar begrepp och grundprinciper för utformning av 

finansiella rapporter. Syftet med föreställningsramen är bland annat att vägleda dem som 

upprättar rapporter, men även användarna av informationen som ges i rapporterna. Det finns 

ett antal kvalitativa egenskaper att förhålla sig till för upprättarna som gör informationen i 

rapporterna användbar för användarna. De fyra viktigaste egenskaperna i IFRS-volymen 

(2013) är begriplighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet. Jämförbarhet är den 

egenskap som främst får fokus i vår studie då vi undersöker jämförbarhet i bankers 

riskupplysningar.  

IFRS krav på jämförbara upplysningar innebär att användaren ska ges möjlighet att jämföra 

de finansiella rapporter som ett företag lämnar med rapporter från tidigare år, för att skapa en 

uppfattning om trender gällande företagets resultat och ställning (IFRS-volymen, 2013). För 

att användaren ska ha möjlighet att jämföra med tidigare år, är det viktigt att de finansiella 

rapporterna innehåller jämförbara uppgifter från tidigare perioder. Definitionen av 

jämförbarhet innebär också att företagets finansiella rapporter ska gå att jämföra med andra 

företags. Det innebär att värderingsprinciper och presentationstekniker ska vara likartade, 

både över tid och mellan olika företag.  

2.3 IFRS 7 

IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar är ett regelverk som infördes 2007 för att ersätta 

IAS 30 och de delar av IAS 32 som handlade om upplysningskrav (Bischof, 2009). De 

upplysningskrav som enligt IFRS 7 ska lämnas krävdes även av IAS 30, men är mer 

omfattande i det nya regelverket (McDonnell, 2007). IFRS 7 tar upp hur företag ska upplysa 

om finansiella instrument i deras finansiella rapporter (Bischof, 2009). I IFRS-volymen 

(2013) defineras finansiellt instrument som: 

”Ett finansiellt instrument är varje form av avtal som ger upphov till en finansiell tillgång i 

ett företag och en finansiell skuld eller ett egetkapitalinstrument i ett annat företag”  

(IAS 32, p 11). 

Enligt IFRS är upplysningarnas syfte att ge användarna den information som behövs för att 

kunna bedöma finansiella instruments påverkan på företagets finansiella ställning och resultat 

(IFRS-volymen, 2013). De ska också upplysa om de risker företaget är exponerat för och hur 

de uppkom, samt vad de gör för att hantera dessa. Det är krav på att upplysa både kvalitativt 
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och kvantitativt om risker, vilket underlättar möjligheten för användarna av den finansiella 

informationen att bedöma ett företags riskexponering och skapa en helhetsbild. Vi kommer 

vidare gå in på kvalitatativa och kvantitativa upplysningskrav enligt IFRS 7. Punkterna 33-42 

i IFRS-volymen (2013) fokuserar på de normalt förekommande riskerna, kredit-, likvidititets- 

och marknadsrisk, vilka är de risker vi undersöker i studien och presenterar mer ingående 

nedan. 

För att användarna ska kunna få en helhetsbild av ett företags riskexponering är samspelet 

mellan de kvalitativa och de kvantitativa riskupplysningarna viktigt (IFRS-volymen, 2013). 

De kvantitativa ska beskriva omfattningen av risker som uppstått från finansiella instrument, 

medan de kvalitativa ska beskriva typen av riskerna. Punkt 33 nedan beskriver hur företag ska 

lämna kvalitativa upplysningar om varje typ av risk.  

33. För varje typ av risk som härrör från finansiella instrument ska ett företag lämna 

upplysning om 

a) exponeringen för risk och dess uppkomst, 

b) företagets mål, principer och metoder för att hantera risk samt metoder för 

att mäta risken, och 

c) eventuella förändringar i a eller b i förhållande till föregående period. 

(IFRS-volymen, 2013, s. 207) 

Företag ska också lämna sammanfattande kvantitativa upplysningar om de risker de är 

exponerade för (IFRS-volymen, 2013). Kvantitativa upplysningar baseras på information som 

internt rapporteras till företagsledningen. Nedan presenteras IFRS-volymens (2013) definition 

av kredit-, likviditet- och marknadsrisk följt av utdrag med krav på riskupplysningar från 

IFRS 7. 

2.3.1 Kreditrisk 

Kreditrisk innebär risken för att en part i ett finansiellt instrument inte kan fullgöra en 

skyldighet och därigenom förorsaka motparten en finansiell förlust. Punkt 36 nedan beskriver 

hur företag ska lämna kvantitativa upplysningar om kreditrisk.  

36. För varje klass av finansiella instrument ska ett företag ange följande: 

a) Det belopp som bäst motsvarar den maximala kreditriskexponeringen i slutet 

av rapporteringsperioden utan hänsyn till erhållna säkerheter eller andra 

former av kreditförstärkning (till exempel nettingsöverenskommelser som inte 

uppfyller förutsättningarna för en nettoredovisning enligt IAS 32 Finansiella 

instrument: Klassificering). Denna upplysning krävs inte för finansiella 

instrument vars redovisade värde bäst motsvarar den maximala 

kreditriskexponeringen. 

b) En beskrivning av erhållna säkerheter eller andra former av 

kreditförstärkning, och de finansiella effekterna av dessa (till exempel en 

bedömning av i vilken utsträckning erhhållna säkerheter och andra former av 

kreditförstärkning minskar kreditrisken) med avseende på det belopp som bäst 

motsvarar den maximala kreditriskexponeringen (om uppgifter har lämnats om 

detta i enlighet med a eller motsvaras av ett finansiellt instruments redovisade 

värde). 
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c) Information om kreditkvaliteten på finansiella tillgångar som varken har 

förfallit till betalning eller är nedskrivningsbara. 

(IFRS-volymen, 2013, s. 208) 

 

2.3.2 Likviditetsrisk   

Likviditetsrisk innebär risken för att ett företag får svårigheter att fullgöra förpliktelser som 

sammanhänger med finansiella skulder som regleras med kontanter eller annan finansiell 

tillgång. Punkt 39 nedan beskriver hur företag ska lämna kvantitativa upplysningar om 

likviditetsrisk. 

39. Ett företag ska lämna följande upplysningar: 

a) En löptidsanalys för finansiella skulder som inte är derivat (däribland 

utfärdade finansiella garantiavtal) som visar återstående avtalade löptider. 

b) En löptidsanalys för finansiella skulder som är derivat. Löptidsanalysen ska 

innefatta de återstående avtalade löptiderna för dessa finansiella skulder som är 

derviatinstrument för vilka avtalade löptider är avgörande för en förståelse av 

valen av tidpunkter för kassaflöderna. 

c) En beskrivning av hur företaget hanterar den inneboende likviditetsrisken i a 

och b. 

(IFRS-volymen, 2013, s. 209) 

  

2.3.3 Marknadsrisk  

Marknadsrisk innebär risken för att verkligt värde på eller framtida kassaflöden från ett 

finansiellt instrument varierar på grund av förändringar i marknadspriser. Det finns tre typer 

av marknadsrisker: valuta-, ränte- och andra prisrisker. Punkterna 40 och 41 nedan beskriver 

hur företag ska lämna kvantitativa upplysningar om marknadsrisk. 

40. Om ett företag inte uppfyller kraven i punkt 41 ska det lämna 

a) en känslighetsanalys för varje typ av marknadsrisk som företaget är 

exponerat för vid rapportperiodens slut, utvisande hur resultatet och eget 

kapital hade påverkats av rimligt möjliga förändringar i den relevanta 

riskvariabeln per rapportperiodens slut, 

b) de metoder och antaganden som känslighetsanalysen bygger på, och 

c) förändringar i metoder och antaganden sedan föregående period samt 

orsakerna till sådana förändringar. 

41. Om ett företag utarbetar en känslighetsanalys såsom Value at Risk (VaR), som 

återspeglar samband mellan riskvariabler (exempelvis ränterisk och valutarisk) och använder 

denna för att hantera finansiella risker, får det använda denna känslighetsanalys i stället för 

den analys som angers i punkt 40. Företaget ska då lämna 



8 

 

 a) en beskrivning av den metod som en sådan känslighetsanalys bygger på, samt 

 viktiga parametrar och antaganden som ligger till grund för de uppgifter som

 lämnats, och 

 b) en beskrivning av målen med den använda metoden samt begränsningar som

 kan innebära att informationen inte helt återspeglar verkligt värde på bereörda

 tillgångar och skulder.  

(IFRS-volymen, 2013, s. 209) 

2.3.4 Förändringar i IFRS 7 

Sedan införandet av IFRS har det skett en del förändringar i regelverket. Förändringarna har 

tillkommit av olika anledningar, bland annat på grund av att vissa punkter behövt 

kompletterande information eller för att det behövts lägga till helt nya punkter i regelverket 

(IFRS-volymen, 2013). Den förändring som berör IFRS 7 och är aktuell för vår studie trädde i 

kraft mars 2009 och var en direkt föjd av den globala finanskrisen (IASB, 2009a). Som svar 

på påtryckningar från G20-länderna, gjorde IASB förändringar i bland annat IFRS 7 (G20, 

2014). Ändringarna som berörde riskupplysningarna var ökade krav på likviditetsrisker 

(IFRS-volymen, 2013). De nya kraven innebar att företag ska lämna sammanfattande 

kvantitativa uppgifter om företagets exponering mot likviditetsrisk (IFRS-volymen, 2013), 

samt striktare krav på hur en löptidsanalys ska upprättas (IASB, 2009a). Ändringarna ska 

medföra att det underlättar för intressenter att bedöma karaktären och omfattningen av risken 

och vad företaget gör för att hantera den. Anledningen till att ändringarna gjordes var för att 

uppfylla IFRS syfte med ökad harmonisering på den globala kapitalmarknaden (IASB, 

2009b). 

2.4 Faktorer som kan påverka riskupplysningar 

Nedan kommer teori och faktorer beskrivas som kan påverka riskupplysningar i bankernas 

årsredovisningar, viljan att lämna upplysningar, påtryckningar utifrån och finanskrisen. 

2.4.1 Viljan att lämna riskupplysningar 
På den svenska bankmarknaden kan det skilja sig i viljan att lämna upplysningar mellan 

bankerna. Enligt Deegan och Unerman (2011) kan bankernas ledning inneha information som 

de väljer att inte dela med sig av till sina ägare. Enligt teorin beror det på att alla individer 

försöker uppnå nyttomaximering och agerar i första hand för sitt egenintresse. Banker har 

exempelvis ofta bonussystem för ledningen kopplat till bankens prestation vilket leder till att 

ledningen kan agera på ett sätt för individuell nyttomaximering. I vissa situationer kan därför 

ledningen undvika att lämna upplysningar i de finansiella rapporterna om det riskerar att 

påverka deras egenintresse negativt. När ledning och ägare har olika tillgång till information 

har det uppstått informationsasymmetri. Informationsasymmetri och ledningens egenintresse 

kan vara en faktor bakom skillnader i upplysningar i bankernas finansiella rapporter.   

Kraven på kvantitativa riskupplysningar från IFRS 7 syftar till att minska 

informationsasymmetrin mellan ledning och ägare. Som McDonell (2007) nämner ska 

upplysningarna som lämnas i de finansiella rapporterna enligt IFRS 7 vara baserade på den 

information som tilldelas ledningen, vilket ger möjlighet för investerare att se företaget ur 

ledarens ögon. Detta tillvägagångssätt ska ge intressenter bättre möjlighet att uppskatta 

effekten av risk. 
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2.4.2 Påtryckningar utifrån  

Företag blir ständigt påverkade av påtryckningar från individer, grupper och samhället som 

ställer krav på företagens finansiella rapporter (Deegan & Unerman, 2011). Det finns ett antal 

olika teorier som beskriver relationen mellan företaget och dess omgivning, kända som de 

systemorienterade teorierna. De teorier studien kommer använda sig av är legitimitets-, 

intressent- och institutionella teorin som alla beskriver varför ett företags finansiella rapporter 

ser ut som de gör efter att ha blivit påverkade av faktorer i dess omgivning.  

Legitimitetsteorin fokuserar enligt Deegan och Unerman (2011) på förhållandet som finns 

mellan företaget och samhället. Legitimitet mäts genom samhällets attityd mot ett företag och 

dess aktiviteter. Teorin menar på att företaget följer de lagar och normer som finns i samhället 

vilket gör att de anses vara legitima mot samhället. Lagar och normer förändras över tid vilket 

ställer krav på företaget att anpassa sig därefter. Att inte visa sig vara legitim anses utgöra ett 

hot mot företagets fortlevnad, det gäller att ständigt uppfylla det ”sociala kontraktet” som 

finns mellan företaget och samhället. Legitimitet kan ses som en resurs för ett företag som 

med hjälp av kortsiktiga strategier, exempelvis riktade upplysningar, kan uppnå legitimitet. 

Upplysningar är avgörande för att ett företag ska uppnå legitimitet, men det finns skillnader 

bland ledare i huruvida ett företag uppnår legitimitet eller inte, vilket medför skillnader i de 

upplysningar ett företag lämnar. 

Intressentteorin är enligt Deegan och Unerman (2011) i likhet med legitimitetsteorin, men 

istället för att fokusera på förhållandet mellan företaget och samhället generellt, fokuserar 

intressentteorin på förhållandet mellan företaget och grupper av intressenter. Teorin menar att 

ett företags intressenter påverkar informationen i de finansiella rapporterna. Olika intressenter 

har olika stor påverkan på ett företag vilket beror på kopplingen mellan företaget och 

intressenten. Intressenter kan delas in i grupper där intressenter med direkt koppling till ett 

företags fortlevnad har större påverkan än en intressent som inte har det. Exempel på 

intressenter med stark påverkan är ett företags ägare, finansiärer, kunder, lagstiftare och 

nationella myndigheter. Intressenterna är med och påverkar hur företagets upplysningar ser ut 

i de finansiella rapporterna. Företagets olika intressenter och deras styrka att påverka 

upplysningar kan förändras över tid så det gäller för företaget att anpassa sig efter situationen 

i omgivningen.                

Institutionella teorin beskriver enligt Deegan och Unerman (2011) relationen mellan företag 

inom samma bransch. Teorin menar att företag inom samma bransch påverkas av faktorer och 

efterliknar varandra för att på så sätt undvika en variation från övriga som kan leda till kritik 

mot företaget. Det kallas isomorfism och kan delas upp i tre delar. Den första är tvingande 

isomorfism med krav från faktorer som ett företag måste anpassa sig efter, exempelvis 

införandet av IFRS vilket ställer krav på utformningen av företagens finansiella rapporter. 

Den andra är härmande isomorfism vilket menar att företag härmar andra företag i branschen 

och visar sig legitimt, exempelvis genom att studera andras information och utformning av 

finansiella rapporter för att sedan göra likadant själva. Den tredje är normativ isomorfism 

vilket innebär att företag inom branschen följer de gruppnormer som finns, exempelvis 

normer för redovisning. De tre typerna av isomorfism kan alla användas som tänkbara 

anledningar till varför ett företags upplysningar i de finansiella rapporterna ser ut som de gör. 

2.4.3 Finanskrisen 

2008 sprack finansbubblan där bankerna hade en central orsakande roll (Finanshistoria, 2010). 

Amerikanska ansvarslösa banker hade tillsammans med andra parter skapat en bubbla av 

kapital som saknade täckning i verkligheten, genom att bevilja stora lån till låginkomsttagare. 

När amerikanska centralbanken Federal Reserv kraftigt började höja räntorna spred sig en 
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panik för den finansiella situationen och interbankmarknaden havererade. De höjda räntorna 

medförde att de låginkomsttagare som hade tagit stora lån, nu inte längre hade råd att betala 

tillbaka. Krisen i USA spred sig som en löpeld till resterande världen och fick förädande 

ekonomiska konsekvenser för såväl företag som individer. 

När finanskrisen bröt ut fick bankerna minskat förtroende, på grund av bristen på transparens i 

redovisningen (Rohde, 2011). Osborne (2004) menar att transparens innebär ökad öppenhet i 

finansiella rapporter vilket ger intessenterna bättre insyn i företaget och förståelse varför 

beslut tas. Då kravet på transparens och information ökat efter finanskrisen kan krisen vara en 

bidragande faktor till hur och vad bankerna upplyser om i sina finansiella rapporter. 

2009 efter finanskrisens värsta dagar hölls ett möte mellan G20 länderna, som är en grupp 

bestående av de 19 största ekonomierna samt EU (G20, 2014). G20 tog fram en rapport som 

handlade om hur det finansiella systemet ska förstärkas (IFRS Foundation & IASB, 2011). En 

del i rapportern är att G20 bekräftar deras fortsatta stöd för arbete mot en gemensam 

internationell redovisningsstandard och global harmonisering. Judge et al. (2010) menar att en 

gemensam global standard har blivit allt viktigare efter finanskrisen. 

2.5 Tillämpning av referensram 
Figur 2 visar vilka delar som är behandlade i referensramen. Sammanfattningen nedan 

beskriver tillämpningen av referensramen. De olika delarna som behandlas i referensramen 

kommer användas för att beskriva vad bankerna ska riskupplysa om, hur jämförbara 

riskupplysningarna är och för att förstå vad som påverkar dem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

             Figur 2, tillämpning av referensram, egen illustration. 
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Inledningsvis i referensramen presenterades de utvalda bankerna samt deras funktion och 

centrala roll i svensk finanssektor. Presentationen av bankerna fokuserar på storlek i form av 

antal kunder, balansomslutning och geografiska spridning vilka är faktorer som kan påverka 

bankernas riskupplysningar.  Vidare presenterades det principbaserade regelverket IFRS som 

bankerna har krav på att följa. Det är viktigt att förstå IFRS syfte och målsättning då studien 

dels syftar till att undersöka om målsättningen uppfylls, men också att regelverket ger 

möjlighet till viss flexibel tolkning vilket kan orsaka skillnader i bankernas riskupplysningar.  

En av de kvalitativa egenskaperna i IFRS föreställningsram är jämförbarhet som innebär att 

det ska gå att jämföra finansiella rapporterna både från år till år och mellan företag. De som 

upprättar finansiella rapporter måste ta hänsyn till egenskaperna i föreställningsramen. 

Studien syftar till att studera jämförbarhet i riskupplysningar och det är då viktigt att förstå 

definitionen och kraven på jämförbarhet enligt IFRS. 

IFRS 7 har en central roll i studien och kraven som regelverket ställer på bankernas 

riskupplysningar kommer tillämpas genomgående i studien. IFRS 7 behandlar de tre främst 

förekommande riskerna, kredit-, likviditets- och marknadsrisk vilka är de risker som kommer 

studeras. Från införandet av IFRS 7 har det skett en förändring i regelverket som påverkar 

studien. Förändringen medför att det är olika krav på likviditetsrisk under de två åren som 

studien undersöker. 

Viljan att lämna riskupplysningar och påtryckningar utifrån behandlar teori om vad som kan 

påverka bankernas riskupplysningar. Teorierna ska användas för att skapa förståelse om vad 

som påverkar riskupplysningar och för att förklara eventuella skillnader i bankernas 

riskupplysningar. Slutligen presenterades finanskrisen där banksektorn haft en central och 

betydande roll. Finanskrisen är en händelse som kan ha påverkat bankernas riskupplysningar 

och som kommer kopplas till referensramens teorier.  
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3 Metod 

3.1 Studiens ansats 

Vi har utformat vår studie enligt en deduktiv ansats som enligt Jacobsen (2002) är en metod 

av datainsamling som innebär att gå från ”från teori till empiri”. Med det menas att 

ämnesområdet studeras innan det empiriska materialet samlas in. I vårt fall har vi främst 

studerat IFRS 7, men även teorier runt redovisning och riskupplysningar samt tidigare 

forskning som kan relateras till studiens syfte. När vi sedan ska samla in det empiriska 

materialet har vi byggt upp den bild av ämnet vi behöver för att kunna välja ut det material 

som krävs för att besvara vår problemformulering. Därför lämpar sig det deduktiva 

angreppssättet bäst, då informationen vi behöver för att få svar redan finns i bankernas 

årsredovisningar. Jacobsen (2002) menar att en nackdel med den deduktiva ansatsen är att vi 

som författare bildar oss vissa förväntningar och då endast söker det som för ämnet anses 

relevant och kan därmed gå miste om viktig information. Eftersom att vi i vår studie kommer 

att avgränsa oss till kapitlet om riskhantering i årsredovisningarna, kan vi gå miste om 

information, men det gör samtidigt resterande material mer greppbart och vi anser att våra 

förväntningar inte kommer att påverka insamlingen av information.  

3.2 Informationssökning och datainsamlingsmetod 

I inledningen av studien startade vi genom att studera sekundärdata i form av vetenskapliga 

artiklar och tidigare uppsatser inom området riskupplysningar. Vi använde oss av nyckelord 

som risk, riskupplysningar och IFRS 7 på både svenska och engelska i sökningen för att hitta 

relevant material. Efter att vi funnit och läst igenom Bischofs (2009) studie blev även bank 

och banksektorn två nyckelord som användes vid vidare sökning. Vi använde sökmotorerna 

och databaserna Google Scholar, Science Direct, Emerald, Retriever och DiVA-portalen. 

Efter att ha studerat åtskilliga vetenskapliga artiklar och uppsatser fann vi ett aktuellt 

problemområde att studera. En risk med vår informationssökning är att vi kan ha missat 

relevanta artiklar och uppsatser när vi begränsat oss i våra nyckelord samt sökmotorer och 

databaser.  

Vid insamling av den empiriska datan kan den enligt Jacobsen (2002) bestå av primär- eller 

sekundärdata. Vid insamling av primärdata menas att materialet hämtas direkt från den 

primära informationskällan, oftast via observationer eller intervjuer. Sekundärdata är den 

information som samlats in av andra som ofta använts till andra problemställningar och 

ändamål. I vår studie hämtas allt empiriskt material från bankernas årsredovisningar. Jacobsen 

(2002) menar att den information som samlas in från existerande statistik eller 

årsredogörelser, som finansiella rapporter, anses vara sekundärdata.  

3.3 Urvalsmetod 

Vårt urval i studien började med att vi avgränsade oss till den svenska bankmarknaden. 

Avgränsningen gjordes då vi är intresserade av att studera ett mindre urval banker där vi vill 

gå på djupet genom att studera text, diagram/tabeller och jämförbarhet av riskupplysningar i 

bankernas årsredovisningar. Enligt Jacobsen (2002) kan en studie vara kvantitativ eller 

kvalitativ, där vi valt den senare som passar bättre vid en koncentrerad undersökning av få 

enheter. Vi anser att ett mindre urval av banker ger bättre möjlighet för oss att studera 

bankernas riskupplysningar på djupet. För att kunna relatera vår studie till Bischofs (2009) 

studie som undersökte den europeiska banksektorn har vi i urvalet både svenska och utländska 

banker som är aktiva på den svenska bankmarknaden. En aktiv bank har minimum bankfilial i 

Sverige.  
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I urvalsprocessen har vi ställt ett par kriterium på bankerna som de måste uppfylla för att 

räknas in i studiens urval. För det första måste bankerna vara börsnoterade då de därmed har 

krav på att följa IFRS, vilket är avgörande då det är regelverket studien baseras på. För att 

välja ut banker använde vi oss av en lista över de 23 största börsnoterade bankerna inom 

Europa (Aktiefokus, 2013). Då studien undersöker jämförbarhet vill vi ha banker av 

någorlunda lika karaktär och därför är samtliga utvalda banker med på listan. Urvalet för 

studien blev därför sju stycken aktiva banker på den svenska bankmarknaden, bestående av de 

fyra största svenska bankkoncernerna, Nordea, SEB, Handelsbanken och Swedbank samt de 

tre utländska bankkoncernerna, Banco Santander, Deutsche Bank och Danske Bank.        

3.4 Undersökningsmetod 

Det empiriska materialet i studien kommer från bankernas årsredovisningar åren 2007 samt 

2012. Anledningen till att vi endast studerar två olika år beror på att studien inte fokuserar på 

förändringar år från år utan på förändringen nu och då. 2007 var året då IFRS 7 infördes och 

var även det året som Bischofs (2009) studie undersökte vilket är anledningen till att vi har 

det som studiens första år. 2012 är det andra året som vi valde då det är året med de senaste 

publicerade årsredovisningarna vid studiens genomförande.  

För att finna relevant information som berör IFRS 7 i de årsredovisningarna sökte vi på ordet 

risk. Vi kom fram till att samtliga banker hade ett enskilt kapitel om riskhantering, vilket blev 

det kapitel studien baseras på. Om det i riskhanteringskapitlet var refererat specifikt till någon 

annan del i årsredovisningarna med mer djupgående information, exempelvis noter som 

visade sig aktuellt för studien, tog vi även hänsyn till den informationen. Risken med metoden 

att endast fokusera på riskhanteringskapitlet är att vi kan missa relevant information som står i 

andra delar av årsredovisningarna, samtidigt som risken minimeras då vi är frekventa i 

undersökningen och förhåller oss till samma kapitel i de olika bankernas årsredovisningar.  

Då studien fokuserar på att göra en mer djupgående analys av texten har vi tagit fram 

variabler att studera i årsredovisningarna. För att få fram variabler använder vi oss dels av 

referenramens riskupplysningskrav enligt IFRS 7 samt genom att studera rubriker i 

årsredovisningarnas riskhanteringskapitel. För att mäta variablerna kommer vi studera hur 

bankerna upplyser i löpande text genom att räkna antal ord, men även hur de upplyser med 

hjälp av antal diagram och tabeller samt presentationsteknik. Med antal ord menar vi att om 

en hel mening handlar om den variabeln vi undersöker, räknar vi samtliga orden i den 

meningen. I följande mening har samtliga ord räknats till variabeln Kreditportföljen och 

kreditriskexponering: 

”Koncernens totala kreditexponering, bestående av kreditportföljen, repor och räntebärande 

värdepapper, uppgick till 2076 miljarder kronor (1993) i december 2012.”  

 

(SEBs årsredovisning, 2012, s. 42) 

 

Vi kommer minimera risken och den mänskliga faktorns påverkan för felmätning genom att 

separat granska årsredovisningarna för att sedan diskutera oss fram till om exempelvis ett 

visst diagram eller en viss del av den löpande texten skulle tas med i beräkningen eller inte. 

Likaså minimeras risken att den mänskliga faktorn skulle missa någon relevant upplysning för 

någon variabel genom en total genomsökning på orden i variablerna, exempelvis orden 

kreditportfölj och kreditriskexponering för variabel två under kreditrisk (se figur 3 nedan). 

Figur 3 nedan visar hur vi utifrån IFRS 7 och de tre riskerna kredit-, likviditets- och 

marknadsrisk har kommit fram till varibler att undersöka.  
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3.4.1 Beskrivning av de undersökta variablerna 

Vi har valt ut sju variabler, där tre kommer undersöka kreditrisk och två vardera kommer att 

undersöka marknads- och likviditetsrisk. Anledningen till att vi har valt att studera en variabel 

mer under kreditrisk är för att det är den största risken som bankerna är exponerade för. 

Nedan följer en beskrivning av vad variablerna innebär.  

Kreditrisk 

1. Riskklassificering innebär att bankerna delar in kreditrisken i olika klasser efter hur stor 

risken är för banken. Det är en vanlig metod för mätning av risk som samtliga undersökta 

banker använder. Metoder för mätning och hantering innebär att bankerna ska upplysa om 

vilka metoder de använder (IFRS-volymen, 2013). 

2. Kreditportföljen innehåller bankens samtliga krediter och visar hur exponeringen mot 

krediterna ser ut. Bankerna ska upplysa om vad de är exponerade för, vilket belopp som är 

exponerat och uppkomsten av risken (IFRS-volymen, 2013). 

3. Bankerna ska upplysa om vilka säkerheter som erhålls för att minska kreditrisken (IFRS-

volymen, 2013). Exempel på säkerheter för banker är fastighetsinteckning och pantbrev. 

Marknadsrisk 

1. Bankernas riskupplysningar ska innehålla en beskrivning av metoder för mätning och 

hantering av marknadsrisk (IFRS-volymen, 2013). Bankerna måste göra en känslighetsanalys 

för varje typ av marknadsrisk, som ska användas för hantering av risk.   

 

 Figur 3, studiens variabler, egen illustration. 
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2. Bankerna ska beskriva de risker som de är exponerade för, vilket belopp som är exponerat 

och uppkomsten av risken (IFRS-volymen, 2013). Vanliga marknadsrisker är ränte-, 

valutakurs- och aktiekursrisk. 

Likviditetsrisk 

1. Bankernas riskupplysningar ska innehålla en beskrivning av metoder för mätning och 

hantering av marknadsrisk (IFRS-volymen, 2013).  

2. Bankerna ska beskriva de risker som de är exponerade för, vilket belopp som är exponerat 

och uppkomsten av risken (IFRS-volymen, 2013). Risken uppstår när likvida medel inte finns 

tillgängliga och banken inte kan fullgöra förpliktelserna. 

3.5 Presentationsmetod av det empiriska materialet 

För att presentera det empiriska materialet kommer vi använda oss av en tabell som visar hur 

många sidor i årsredovisningarna som handlar om bankernas riskupplysningar 2007 och 2012. 

Det här gör vi för att kunna se om antalet sidor om riskupplysningar fortsatt öka sedan 

Bischof (2009) genomförde sin studie. För att göra en mer djupgående studie kommer vi 

studera våra variabler i årsredovisningarna och räkna hur många ord och diagram/tabeller som 

bankerna använder i riskupplysningarna. Vi kommer använda oss av tabeller där det går att 

urskilja antal ord samt diagram och tabeller för respektive bank och respektive år, med ett 

genomsnitt för svenska och utländska banker. Det kommer även gå att se en procentuell 

förändring för antal ord samt en förändring i antal diagram och tabeller.  

Efter presentationen av tabellerna kommer vi att diskutera dem. Diskussionen kommer först 

att fokusera kring antal ord och diagram/tabeller, samt förändringar mellan åren. Utöver det 

kommer vi att diskutera strukturen i riskupplysningarna, det vill säga presentationstekniken. 

Vi kommer att kolla på om presentationen kring variablerna är sammahängande under en och 

samma rubrik eller om den är utspridd i den löpande texten. Rubrikerna ska vara talande för 

variabeln, alltså om vi studerar Metoder för mätning och hantering kommer vi att söka 

rubriker som Riskmätning eller Riskhantering. Med den löpande texten menar vi att 

upplysningarna inte presenteras under rubriker för de undersökta variablerna, utan i avsnitt 

utan rubrik eller utspridd under andra rubriker som inte är hänförliga till de studerade 

variablerna. Presentationstekniker studerar vi för att se vilka möjligheter användarna har för 

att göra en jämförelse mellan bankerna enligt de krav som ställs i IFRS föreställningsram. 

3.6 Validitet och Reliabilitet 
Resultatet vi kommer få fram i studien tror vi kommer att gälla för fler än de utvalda 

bankerna, detta då kraven vid upprättande av årsredovisningar är samma för alla börsnoterade 

banker i Europa, med krav på att följa regelverket IFRS. Det empiriska materialet i studien 

ska enligt Jacobsen (2002) vara valid och reliabel. Validitet innebär att empirin måste vara 

giltig och relevant vilket i sin tur betyder att vi faktiskt mäter det vi vill mäta och att resultatet 

ska gälla för flera än för dem som mäts. Validiteten bör vara hög då vår studie kommer 

baseras på ett antal variabler framtagna med hjälp av IFRS 7 som vi sedan kommer använda 

oss av för att studera och mäta det empiriska materialet. Med reliabilitet menar Jacobsen 

(2002) att studien måste gå att lita på och vara trovärdig. Om någon kommer genomföra exakt 

samma studie ska resultatet bli ungefär det samma. Då vi kommer diskutera om vilka delar av 

empirin som ska vara med i studien anser vi att trovärdigheten för det som presenteras i 

studien kommer bli hög. 
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Analys
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3.7 Analysmetod 

De undersökta variablerna för kredit-, marknads- och likviditetsrisk kommer att analyseras 

separat, först för svenska och utländska banker var för sig och sedan en jämförelse dem 

emellan. Med det här vill vi analysera hur bankerna riskupplyser. Den här metoden kommer 

att bli en sammanställning av det empiriska materialet, där vi analyserar jämförbarheten i 

bankernas riskupplysningar. Nästa steg i analysen blir att koppla in referensramen och 

analysera resultatet av jämförbarheten och vad som kan påverka bankernas riskupplysningar 

med hjälp av våra teorier. Figur 4 illustrerar hur analysen kommer att genomföras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Figur 4, analysmodell, egen illustration. 
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4 Empiri och analys 

4.1 Sammanställning av antal sidor i riskupplysningar 
I tabell 1 nedanför presenteras bankernas totala antal sidor som upplyser om kredit-, 

marknads- och likviditetsrisk i årsredovisningarna. Tabellen visar utöver bankernas 

individuella skillnader även ett genomsnitt för svenska respektive utländska banker, samt en 

total sammanställning över bankernas upplysningar om de undersökta riskerna. Syftet med 

tabellen är att ge en överblick över bankernas totala mängd riskupplysningar. 

Tabell 1, sammanställning antal sidor i riskhantering, egen illustration. 

I tabellen ovan går det att utläsa en ökning av antal sidor med riskupplysningar från det att 

IFRS 7 infördes till 2012. Samtliga bankers riskupplysningar sett till antal sidor har antingen 

ökat eller är oförändrat, bortsett från Nordeas upplysningar om likviditetsrisk som visar på en 

minskning. Den risk som bankerna är mest exponerad för är kreditrisk, vilket även avspeglas i 

tabellen där den utgör mer än hälften av de totala riskupplysningarna.  

Det går också att se en skillnad i riskupplysningar mellan de svenska och de utländska 

bankerna, både under 2007 och ökningen till 2012. Sett till den totala mängden 

riskupplysningar mätt i genomsnitt uppgår inte ens de svenska bankernas upplysningar till en 

tredjedel jämfört med de utländska bankernas. Den främsta ökningen i riskupplysningar hos 

de svenska bankerna är om likviditetsrisk, medan det ökat mest om kreditrisk för de utländska 

bankerna.   

För att göra en analys om bankernas riskupplysningar har harmoniserat sedan IFRS 7 infördes 

behövs det en mer djupgående studie än att bara se till total mängd sidor. Beräkningen av 

antal sidor ger bara en bild av den totala mängden upplysningar, men ser inte till de specifika 

variablerna vi mäter och som IFRS 7 kräver. 

4.2 Upplysningar om kreditrisk 

I det här avsnittet presenteras och analyseras det insamlade empirska materialet som handlar 

om bankernas kreditrisk. Kapitlet är uppdelat i tre delar som var och ett behandlar studiens 

variabler om kreditrisk. Varje del innehåller en tabell som visar hur många ord och 

diagram/tabeller som används i bankernas riskupplysningar, både för 2007 och 2012.  

Antal sidor Kreditrisk Marknadsrisk Likviditetsrisk Totalt 

År   2007 2012 2007 2012 2007 2012 2007 2012 

Svenska banker                 

Nordea 

 

8 12 3 3 4 2 15 17 

SEB 

 

3 4 2 2 2 2 7 8 

Handelsbanken 5 8 3 4 1 6 9 18 

Swedbank 

 

6 12 2 4 1 5 9 21 

Genomsnitt 5,5 9 2,5 3,25 2 3,75 10 16 

Utländska banker           

   Banco Santander 14 30 11 20 2 11 27 61 

Deutsche Bank 26 59 15 21 7 9 48 89 

Danske Bank 14 19 2 3 3 3 19 25 

Genomsnitt 18 36 9,33 14,67 4 7,67 31,33 58,33 
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4.2.1 Riskklassificering och metoder för mätning och hantering 

I tabell 2 nedan presenteras antalet ord och diagram/tabeller som upplyser om bankernas 

riskklassificering samt metoder för mätning och hantering av kreditrisk. Tabellen visar 

bankerna var för sig under 2007 och 2012, ett genomsnitt för de svenska och utländska 

bankerna samt förändringen i procent för antal ord och förändringen i antal diagram och 

tabeller.     

  
Antal Ord Diagram/tabeller 

    År 2007 2012 Förändring (%) 2007 2012 Förändring (antal) 

Svenska banker 

 

            

Nordea 

  

695 124 -82,2 2 2 0 

SEB 

  

431 526 22,0 3 1 -2 

Handelsbanken 

 

524 1028 96,2 0 2 2 

Swedbank 

 

552 637 15,4 2 2 0 

Genomsnitt   550,5 578,75 5,1 1,75 1,75 0 

Utländska banker 

 

            

Banco Santander 

 

1198 1588 32,6 3 0 -3 

Deutsche Bank 

 

566 1697 199,8 2 5 3 

Danske Bank 

 

284 439 54,6 1 1 0 

Genomsnitt   682,67 1241,33 81,8 2 2 0 
Tabell 2, riskklassificering och metoder för mätning och hantering, egen illustration 

Svenska banker 

Som tabellen visar var spridningen från genomsnittet av antal ord för de svenska bankerna 

mycket mindre under 2007 än vad den är 2012. Tre av bankerna har ökat antal ord, medan 

Nordea har gått från att använda sig av flest ord till att ha klart minst. Nordea hade under 2007 

en tydligare beskrivning av sina metoder för hantering och mätning av risk som de upplyste 

under rubriken Riskklassificering. Under 2012 finns ingen beskrivning av variablerna, då de 

istället fokuserar upplysningarna på vilka inom organisationen som hanterar och mäter risken.    

SEB har ökat i antal ord mellan åren, däremot har antalet diagram/tabeller minskat från tre till 

en. Informationen i upplysningarna som lämnas är liknande och går därför att jämföras med 

varandra, men det har skett en tydlig förändring i presentationen av dem. SEB har i 

upplysningarna om riskklassificering och metoder för mätning 2007 ingen tydlig struktur, 

utan den är inbakad i olika delar i den löpande texten. De skillnader som går att se under 2012 

är att de placerats under tydliga rubriker.  

Swedbank har gjort den minsta procentuella förändringen i antal ord av de svenska bankerna 

och har lika många diagram och tabeller båda åren. För Swedbank kan vi se en förändring i 

deras sätt att upplysa. 2007 saknas en struktur om kreditriskens olika delar, vilket de har under 

2012, då de använder sig av rubriker för delar som till exempel Riskmätning, Riskhantering 

och Riskklassificering.  

Handelsbanken har gjort den största ökningen både sett till antal ord och procentuell 

förändring och började även upplysa med hjälp av diagram/tabeller under 2012. Trots den 

stora ökningen kan en jämförelse mellan åren göras, då de placerat upplysningarna under 

rubriker. Skillnaden mellan åren går främst att se i 2012 års årsredovisning där rubrikerna är 

än mer specificerade. Exempelvis har stycket om riskklassificering från 2007 blivit uppdelat i 

ett stycke som beskriver systemet för riskklassificering och ett annat som beskriver metoder 
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för klassificering.  

 

Utländska banker 

Bland de utländska bankerna ser vi en ökning med nästan 82 % från 2007 till 2012. Samtliga 

banker ökade i antal ord, men förändringarna av upplysningar i form av diagram och tabeller 

skiljer sig åt bankerna emellan. Banco Santander upplyste med flest ord 2007, men stod för 

minsta ökning till 2012 (32,6 %). Upplysningarna i form av diagram och tabeller användes 

inte 2012 för att beskriva klassificeringen av risker eller metoder för mätning och hantering. 

2007 upplyser banken användarna genom rubriker för de studerade variablerna, men till 2012 

har de ändrat strukturen, genom att använda variablerna i en modell som beskriver hela 

riskcykeln, från klassificering till hantering och mätning till uppföljning.  

Deutsche Bank har gjort den klart största ökningen mellan åren, då de har tripplat mängden 

ord. Antalet diagram och tabeller har också ökat. Banken använder sig av samma struktur 

under båda åren och upplyser genom rubriker som beskriver de studerade variablerna. De 

aktuella styckena är inte sammanhängande utan utspridda på olika ställen i kreditriskkapitlet.  

Den kraftiga ökningen är framförallt mer upplysningar om riskhanteringen.  

Danske Bank har från 2007 ökat antalet ord med nästan 55 % till 2012 medan antalet diagram 

och tabeller är oförändrat. Jämfört med de andra utländska använder de sig av förhållandevis 

få ord i riskupplysningarna. Danske Bank använder sig båda åren av en struktur som med 

hjälp av rubriker hjälper användarna att hitta upplysningar om de studerade variablerna. 

4.2.2 Analys av riskklassificering och metoder för hantering och mätning 

Efter att studerat jämförbarheten i de svenska bankernas riskupplysningar kan vi se att SEB, 

Handelsbanken och Swedbank upplyser med en liknande struktur under 2012, vilket 

underlättar möjligheten för användarna att göra en jämförelse de emellan. Nordea hade en 

liknande struktur som Handelsbanken 2007, men har valt att inte behålla samma struktur och 

sticker därför ut i jämförbarhet mot de andra bankerna. Handelsbanken är den bank som 

använder samma struktur under både 2007 och 2012, vilket underlättar möjligheten för 

användarna att jämföra banken mellan åren. 

Efter att ha studerat de utländska bankerna kan vi se ett samband i att alla tre bankerna 

använder sig av rubriker både 2007 och 2012 för att upplysa användarna om de studerade 

variablerna. Det här ger användarna en bättre möjlighet att jämföra bankerna mellan åren och 

med varandra. Trots att det har skett en total ökning på närmare 82 % i antal ord, underlättar 

strukturen i riskupplysningarna möjligheten att göra en jämförelse mellan åren. 

Vid en jämförelse mellan de svenska och de utländska bankerna går det att se skillnader i 

både antal ord och procentuell förändring mellan åren. Sett till antalet ord har de utländska 

bankernas riskupplysningar gjort en kraftigare ökning då de ökat med 82 % jämfört med 5 % 

för de svenska bankerna. Med undantag för Nordea, underlättar strukturen 2012 möjligheten 

för användarna att jämföra de svenska med de utländska bankernas riskupplysningar, främst 

på grund av förändringen i de svenska bankernas tydligare struktur med rubriker som visar 

var de upplyser om de studerade variablerna.  

 

4.2.3 Kreditportföljen och kreditriskexponering 

I tabell 3 nedan presenteras antalet ord och diagram/tabeller som upplyser om bankernas 

kreditportfölj och kreditriskexponering. Tabellen visar bankerna var för sig under 2007 och 
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2012, ett genomsnitt för de svenska och utländska bankerna samt förändringen i procent för 

antal ord och förändringen i antal diagram och tabeller.   

Tabell 3, kreditportfölj och kredriskexponering, egen illustration. 

Svenska banker 

I tabellen ser vi att antal upplysningarna har ökat bland de svenska bankerna med nästan 79 % 

i antal ord och en ökning i diagram/tabeller från 7 till 7,5. Nordea upplyser både 2007 och 

2012 med flest ord bland de svenska bankerna. De ökade antal ord med 86 %, medan de 

minskade riskupplysningarna i form av diagram och tabeller med tre stycken. Nordeas 

struktur i riskupplysningarna är trots den stora ökningen lika mellan åren då de använder sig 

av rubriker som exempelvis Kreditportföljen. 

SEB har gjort den klart största procentuella ökningen, då de ökat antal ord med 431 % och 

antalet diagram/tabeller med två. Ökningen kan främst hänföras till en djupare beskrivning av 

kreditportföljens innehåll och de risker som den är exponerad för. 2012 finns det möjlighet att 

se var de upplyser om de studerade variablerna genom en beskrivande rubrik som urskiljer 

riskupplysningarna från varandra, jämfört med den löpande texten som de upplyser med 2007. 

Handelsbanken är den bank som visar på en minskning i antalet ord mellan åren (-40,2 %), 

men har samtidigt ökat mest i diagram och tabeller (fyra stycken). Minskningen har medfört 

att de 2012 använder sig av minst ord vid upplysningarna om kreditportföljen och 

kreditexponeringen bland de svenska bankerna. Under båda åren upplyser banken om de 

aktuella variablerna i löpande text utan rubriker. 

Swedbank har ökat antalet ord med 64 %, medan diagram/tabeller har minskat med en i antal. 

Under 2007 och 2012 finns riskupplysningarna i löpande text utan rubriker.  

Utländska banker 

I tabellen går det att se en ökning för de utländska bankerna med drygt 71 % i antal ord, samt 

också i antal diagram och tabeller med drygt fyra i snitt. Banco Santander har sju stycken 

diagram/tabeller fler 2012 jämfört med 2007. Den ökningen beror framförallt på att de har 

ökat de totala upplysningar för varje geografisk marknad där de har hög riskexponering, 

exempelvis Brasilien och Storbritannien. Det har också skett en ökning i antal ord med 87 %, 

som också till stor del beror på riskupplysningar för varje geografisk marknad. 2007 har 

Banco Santander ingen tydlig struktur i riskupplysningarna med rubriker som underlättar för 

  
Antal Ord Diagram/tabeller 

    År 2007 2012 Förändring (%) 2007 2012 Förändring (antal) 

Svenska banker               

Nordea 

 

  494 919 86,0 10 7 -3 

SEB 

 

  80 425 431,3 5 7 2 

Handelsbanken   244 146 -40,2 7 11 4 

Swedbank   184 301 63,6 6 5 -1 

Genomsnitt   250,5 447,75 78,7 7 7,5 0,5 

Utländska banker           

 

  

Banco Santander   268 501 86,9 10 17 7 

Deutsche Bank   869 1363 56,8 4 11 7 

Danske Bank   40 151 277,5 5 4 -1 

Genomsnitt   392,33 671,67 71,2 6,33 10,67 4,33 
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användarna att hitta information om variablerna. 2012 upplyser de annorlunda och har börjat 

använda rubriker, men inte för helheten utan endast för respektive geografisk marknad.  

Deutsche Bank har gjort den minsta procentuella ökningen av de utländska bankerna (56,8 %) 

men upplyser med klart flest ord. De har även ökat antal diagram/tabeller från fyra till sju. 

Strukturen i riskupplysningarna är tydlig under båda åren, då de innehåller rubriker som 

exempelvis Kreditexponering och Företagsexponering. Strukturen och rubrikerna visar var de 

upplyser och lämnar information om variablerna. 

Danske Banks procentuella ökning är klart störst (277,5 %), men upplyser med få antal ord 

jämfört med övriga utländska banker. De fåtal ord de använder ligger under rubriken 

Kreditexponering. Danske Bank upplyser framförallt med diagram/tabeller som är jämförbara 

mellan åren.  

4.2.4 Analys av kreditportföljen och kreditriskexponering 

Efter att ha studerat variablerna i årsredovisningarna går det att se skillnader, framförallt 

mellan bankerna. Under 2012 har Nordea och SEB en struktur med rubriker som underlättar 

möjligheten för en jämförelse mellan de två bankerna, medan Handelsbankens och 

Swedbanks avsaknad av rubriker försvårar möjligheten för användarna att använda 

riskupplysningarna i en jämförelse. Nordea är den enda bank som använder samma rubriker 

under båda åren, vilket underlättar möjligheten för användarna att jämföra. 

När vi studerat de utländska bankerna går det att se en klar skillnad i riskupplysningarna både 

vad gäller antal ord och diagram/tabeller, samt i strukturen. Banco Santanders upplysningar 

upplyser till stor del om de största geografiska marknaderna var för sig, medan Deutsche 

Bank upplyser för helheten och Danske Bank främst upplyser med hjälp av diagram/tabeller. 

Deutsche Bank och Danske Bank har en liknande struktur mellan åren och mellan varandra. 

Banco Santander med fördjupande upplysningar om de geografiska marknaderna och en 

avsaknad av rubriker om upplysningarna försvårar möjligheten att jämföra dem med övriga 

utländska banker. 

Vid en jämförelse mellan de svenska och de utländska bankerna ser vi att de genomsnittliga 

ökningarna är relativt lika i antal ord, men att ökningen i diagram/tabeller är större hos de 

utländska bankerna. Handelsbanken är den enda av bankerna som visar på en minskning i 

antal ord, men har samtidigt en ökning i antal diagram/tabeller. Nordea, SEB, Deutsche Bank 

och Danske Bank har alla en struktur 2012 som med hjälp av rubriker underlättar möjligheten 

för användarna att jämföra bankerna emellan.  
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4.2.5 Säkerheter 
I tabell 4 nedan presenteras antalet ord och diagram/tabeller som upplyser om bankernas 

säkerheter. Tabellen visar bankerna var för sig under 2007 och 2012, ett genomsnitt för de 

svenska och utländska bankerna samt förändringen i procent för antal ord och förändringen i 

antal diagram och tabeller.   

Tabell 4, säkerheter för kreditrisk, egen illustration. 

Svenska banker 

För de svenska bankerna går det att se en minskning på cirka 29 % i antal ord och knapp 

ökning i antal diagram/tabeller. Nordea har minskat antal ord med en knapp fjärdedel, men 

har börjat upplysa med diagram/tabeller. Upplysningarna om säkerheter finns inte under 

någon egen rubrik, utan i den löpande texten som handlar om utlåning. SEB upplyser 2007 

endast genom en tabell, medan de 2012 inte använder någon tabell utan upplyser om 

säkerheter i löpande text, i avsaknad av egen rubrik. Handelsbanken upplyser mest under både 

2007 och 2012 i antal ord, med en minskning på cirka 15 % i antal ord och ökning i antal 

diagram/tabeller från en till tre. De upplysningar som de lämnar finns under rubriken 

Säkerheter både 2007 och 2012. Swedbank minskar sina upplysningar från 2007 till 2012 i 

både ord och diagram/tabeller, då de under 2012 endast har upplysningar i form av en tabell. 

Upplysningarna 2007 står i den löpande texten, i avsaknad av en egen rubrik.  

Utländska banker 

För de utländska bankerna har upplysningarna om säkerhet ökat med cirka 58 % i antal ord, 

medan antal diagram/tabeller är detsamma under både 2007 och 2012. Banco Santander är 

den bank som främst utmärker sig bland de utländska, då de 2007 inte hade några 

upplysningar om säkerheter vare sig med ord eller med diagram/tabeller. 2012 upplyser de 

med hjälp av ord som finns utspridd under rubriken Bolån. Deutsche Bank var den bank som 

använde sig av flest ord 2007 och dessutom den enda av de utländska som ökade till 2012. 

Upplysningarna av säkerheter presenteras och går under båda åren att hitta under rubriken 

Säkerheter. Danske Bank är den av de utländska bankerna som väljer att minska sina 

upplysningar i antal ord (-29,1 %), men samtidigt den enda som upplyser med hjälp av 

diagram/tabeller. Båda åren finns upplysningarna om säkerheter under rubriken Säkerheter. 

  
Antal Ord Diagram/tabeller 

    År 2007 2012 Förändring (%) 2007 2012 Förändring (antal) 

Svenska banker         

 
  

Nordea 

 

  150 113 -24,7 0 2 2 

SEB 

 

  0 45 

 

1 0 -1 

Handelsbanken   196 167 -14,8 1 3 2 

Swedbank   109 0 -100,0 2 1 -1 

Genomsnitt   113,75 81,25 -28,6 1 1,5 0,5 

Utländska banker           

 
  

Banco Santander   0 70 

 
0 0 0 

Deutsche Bank   176 324 84,1 0 0 0 

Danske Bank   134 95 -29,1 2 2 0 

Genomsnitt   103,33 163 57,7 0,67 0,67 0 
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4.2.6 Analys av säkerheter 

Efter att vi studerat de svenska bankerna kan vi se att det finns skillnader i hur bankerna väljer 

att upplysa om säkerheter. Handelsbanken är den enda av bankerna som som har en rubrik om 

säkerheter under båda åren, vilket underlättar möjligheten för användarna att hitta och jämföra 

upplysningarna mellan åren. Swedbank har under 2012 inga upplysningar om säkerheter i ord, 

vilket försvårar möjligheten att jämföra upplysningarna med andra banker. Möjligheten att 

jämföra upplysningarna mellan bankerna försvåras då alla presenterar sina riskupplysningar 

på olika sätt. 

Genomsnittet av upplysningar om säkerheter för de utländska bankerna har ökat. Det som 

utmärker som mest bland de utländska bankerna är att Banco Santander 2007 inte hade några 

upplysningar om säkerhet. De upplysningar som Banco Santander lämnar 2012 finns 

inbakade i den löpande texten vilket försvårar möjligheten att jämföra med övriga utländska 

banker. Deutsche Banks och Danske Banks skiljer sig åt mycket i antal ord 2012, men 

eftersom deras struktur är liknande underlättar det möjligheten för användarna att jämföra de 

två bankerna och respektive bank mellan åren.  

Vid en jämförelse av de svenska och de utländska bankerna ser vi att de svenska har minskat 

med knappt 29 % i antal ord, medan de utländska har ökat med nästan 58 %. De svenska 

bankerna använder sig i större grad av diagram/tabeller jämfört med de utländska. 2012 

upplyser alla banker förutom Swedbank om säkerheter i ord, men strukturen skiljer sig åt 

bland bankerna. Handelsbanken, Deutsche Bank och Danske Bank har en tydlig rubrik för 

säkerheter båda åren, vilket underlättar möjligheten för användarna att hitta upplysningar och 

göra en jämförelse både mellan åren och mellan bankerna. 
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4.3 Upplysningar om marknadsrisk 
I det här avsnittet presenteras det insamlade empirska materialet som handlar om bankernas 

marknadsrisk. Kapitlet är uppdelat i två delar som var och ett behandlar studiens variabler om 

marknadsrisk. Båda delarna innehåller en tabell som visar hur många ord och diagram/tabeller 

som används i bankernas riskupplysningar, både för 2007 och 2012.  

4.3.1 Metoder för mätning och hantering 

I tabell 5 nedan presenteras antalet ord och diagram/tabeller som upplyser om bankernas 

metoder för mätning och hantering av marknadsrisk. Tabellen visar bankerna var för sig 

under 2007 och 2012, ett genomsnitt för de svenska och utländska bankerna samt 

förändringen i procent för antal ord och förändringen i antal diagram och tabeller. 

 

  
Antal Ord Diagram/tabeller 

    År 2007 2012 Förändring (%) 2007 2012 Förändring (antal) 

Svenska banker 

 

            

Nordea 

  

752 509 -32,3 0 0 0 

SEB 

  

342 522 52,6 0 0 0 

Handelsbanken 

 

526 716 36,1 1 1 0 

Swedbank 

 

688 909 32,1 0 0 0 

Genomsnitt   577 664 15,1 0,25 0,25 0 

Utländska banker             

Banco Santander 

 

1020 1753 71,9 0 2 2 

Deutsche Bank 

 

1389 2253 62,2 0 0 0 

Danske Bank 

 

560 775 38,4 0 0 0 

Genomsnitt   989,67 1593,67 61 0 0,67 0,67 
Tabell 5, metoder för mätning och hantering av marknadsrisk, egen illustration. 

Svenska banker 

I tabellen går det att se en ökning för de svenska bankerna i antal ord (15,1 %) från 2007 till 

2012 och att Handelsbanken är den enda bank som upplyser med hjälp av diagram/tabeller. 

Nordea var den bank som upplyste med flest ord 2007, men är den enda bank som minskade 

antalet till 2012 (-32,3 %). Nordea har båda åren en struktur med rubriker som exempelvis 

Mätning av marknadsrisk. 

SEB var den bank som upplyste med minst antal ord 2007, men gjorde den största ökningen 

till 2012 (52,6 %). Upplysningarna presenteras i löpande text 2007 och saknar en struktur med 

rubriker vilket de använder sig av 2012, där rubriker som Riskmätning, Value at Risk och 

Stresstester används.  

Handelsbanken skiljer sig från de övriga svenska bankerna genom att upplysa med hjälp av en 

tabell som beskriver riskhanteringen i organisationen. Upplysningarna i antal ord har ökat 

med drygt 36 %. Under båda åren har Handelsbanken en struktur där upplysningarna 

presenteras under rubriker som till exempel Riskmätning.  

Swedbank upplyser mest i antal ord av de svenska bankerna under 2012 och gjorde en ökning 

med drygt 32 % från 2007. Under båda åren använder de sig av rubriker, exempelvis 

Riskmätning, men har under 2012 lagt till ett stycke för Riskhantering. Stycket om 
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Riskhantering  samlar och innehåller alla upplysningar riskhantering, vilket 2007 är uppdelat 

under rubrikerna Valutakursrisker och Aktiekursrisker. 

Utländska banker 

Som tabellen visar har upplysningarna i antal ord i genomsnitt ökat med 61 %. Banco 

Santander är 2012 den enda utländska bank som upplyser genom diagram/tabeller vilket 

beskriver riskhanteringen inom organisationen. Banco Santander har också gjort den största 

ökningen i antal ord (71,9 %). Strukturen i upplysningarna är liknande mellan åren, där 

rubriken Metoder innehåller en beskrivning av samtliga metoder för mätning och hantering. 

Deutsche Bank har ökat upplysningar i antal ord med drygt 62 % och är den utländska bank 

som använder flest ord under båda åren. Strukturen de använder sig av delar upp 

upplysningarna med hjälp av rubriker, men rubrikerna skiljer sig åt mellan åren. 2012 används 

rubrikerna Riskhantering och Riskmätning. Samma upplysningar presenteras 2007 utspritt 

under andra rubriker utan koppling till variabeln. 

Danske Bank är den utländska bank som använder minst antal ord i upplysningarna och har 

också gjort den minsta ökningen (38,4 %). Danske Banks struktur är samma under båda åren, 

där de använder sig av rubriken Modeller, där de upplyser om de undersökta variablerna och 

Value-at-Risk.  

4.3.2 Analys av metoder för mätning och hantering 

SEB är den bank som skiljer sig från de övriga, då de under 2007 presenterar upplysningarna i 

löpande text, vilket försvårar möjligheten för användarna att jämföra med de övriga svenska 

bankerna. 2012 upplyser även SEB med hjälp av liknande rubriker som de övriga bankerna. 

Strukturen med rubriker i de svenska bankernas upplysningar underlättar möjligheten för 

användarna att hitta information om variablerna och för att göra en jämförelse mellan 

bankerna. Handelsbanken, Swedbank och Nordea använder liknande struktur båda åren, vilket 

underlättar möjligheten att jämföra respektive bank mellan åren.  

Banco Santander och Danske Bank använder samma struktur 2012 som 2007, vilket 

underlättar möjligheten för användarna att jämföra mellan åren. Deutsche Banks förändring 

till 2012 försvårar möjligheten till en jämförelse mot 2007, men underlättar möjligheten för en 

jämförelse med andra banker då rubrikerna hjälper användarna att hitta upplysningarna om 

variablerna. De utländska bankerna använder inte samma namn på rubrikerna, men då de är 

snarlika går det ändå med hjälp av rubrikerna att hitta upplysningarna och jämföra bankerna 

emellan. 

Som tabellen visar upplyser de utländska bankerna med fler antal ord än de svenska. Banco 

Santander och Deutsche Bank upplyser klart mest av bankerna, medan Danske Banks 

upplysningar ligger i nivå med de svenska bankerna. Sett till den genomsnittliga ökningen har 

de utländska bankerna ökat klart mer än de svenska (61 % mot 15,1 %). Trots att de utländska 

bankerna upplyser med fler ord, går det ändå att göra en jämförelse mellan samtliga banker 

under 2012, då strukturen underlättar möjligheten för användaren att hitta samma 

upplysningar med hjälp av rubrikerna. 
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4.3.3 Marknadsriskexponering 
I tabell 6 nedan presenteras antalet ord och diagram/tabeller som upplyser om bankernas 

marknadsriskexponering. Tabellen visar bankerna var för sig under 2007 och 2012, ett 

genomsnitt för de svenska och utländska bankerna samt förändringen i procent för antal ord 

och förändringen i antal diagram och tabeller. 

Tabell 6, marknadsriskexponering, egen illustration. 

Svenska banker 

I tabellen går det att se en minskning för de svenska bankernas genomsnitt (-8,6 %) och 

ökning i antal diagram/tabeller. Nordeas upplysningar i diagram/tabeller är oförändrad medan 

de nästan halverat antal ord. Under båda åren finns upplysningarna i ord framförallt under 

rubriken Marknadsriskanalys, men också i den löpande texten. 

SEB upplyser med minst ord under båda åren och de har minskat till 2012 med cirka 16 %. 

SEB upplyser 2007 om exponeringen i den löpande texten, men också separat under rubriker 

för de vanligt förekommande marknadsriskerna Ränte-, Valutakurs- och Aktiekursrisk. Under 

2012 använder de inte rubriker för dessa risker, utan upplyser istället under rubriken 

Marknadsrisker under 2012. 

Handelsbanken är den enda svenska bank som ökat i antal ord (38 %), men har också ökat i 

antalet diagram/tabeller. Handelsbanken använder samma struktur både 2007 och 2012 där de 

upplyser med ord i löpande text men även under rubriker för olika vanligt förekommande 

marknadsrisker som banken är exponerad för, exempelvis ränte- och valutarisk. 

Swedbank upplyste med flest ord av de svenska bankerna under både 2007 och 2012. De 

gjorde en minskning i antal ord med 8,6 % mellan åren, medan de ökade i antal 

diagram/tabeller från en till fyra. Swebank upplyser med hjälp av rubriker för vanligt 

förekommande marknadsrisker båda åren, men har till 2012 lagt till rubriken Riskexponering. 

Utländska banker 

I tabellen går det att se en ökning med nästan 31 % i antal ord och även en ökning i antal 

diagram/tabeller. Banco Santander använder sig av klart flest ord och diagram/tabeller i 

upplysningarna om marknadsriskexponering. De har ökat i antal i ord med nästan 52 % och i 

antal diagram/tabeller från nio till elva. Upplysningarna finns båda åren främst under rubriken 

Marknadsrisk under 2007/2012.  

  
Antal Ord Diagram/tabeller 

    År 2007 2012 Förändring (%) 2007 2012 Förändring (antal) 

Svenska banker 

 

            

Nordea 

  

457 231 -49,5 2 2 0 

SEB 

  

228 191 -16,2 3 3 0 

Handelsbanken 

 

440 607 38,0 4 5 1 

Swedbank 

 

926 846 -8,6 1 4 3 

Genomsnitt   512,75 468,75 -8,6 2,5 3,5 1 

Utländska banker             

Banco Santander 

 

936 1419 51,6 9 11 2 

Deutsche Bank 

 

574 543 -5,4 1 4 3 

Danske Bank 

 

87 128 47,1 4 3 -1 

Genomsnitt   532,33 696,67 30,9 4,67 6 1,33 
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Deutsche Bank har gjort en knapp minskning i antal ord mellan åren (-5,4 %), medan de ökat 

antal diagram/tabeller från en till fyra. Upplysningar om riskexponering sker 2007 i olika 

delar av den löpande texten. 2012 finns upplysningarna också i den löpande texten, men även 

under rubriker för olika marknadsrisker, exempelvis Ränterisk och Valutakursrisk. 

Danske Bank upplyser klart minst bland de utländska under både 2007 och 2012, trots en 

ökning på drygt 47 %. Danske Bank ger endast en kort beskrivning av riskexponeringen i 

inledningen av marknadsriskavsnittet under både 2007 och 2012.  

4.3.4 Analys av marknadsriskexponering 

Efter att ha studerat de svenska bankernas upplysningar om riskexponering ser vi att SEB, 

Handelsbanken och Swedbank använder samma struktur under 2007, där de upplyser under 

rubrikerna för olika vanligt förekommande marknadsrisker. Handelsbanken och Swedbank 

fortsätter med samma struktur 2012, medan SEB samlar samtliga upplysningar om 

marknadsrisker under en gemensam rubrik. Nordea, Handelsbanken och Swedbank använder 

samma struktur under båda åren vilket underlättar möjligheten att jämföra upplysningarna 

mellan åren. Även om rubrikerna skiljer sig något mellan bankerna och åren är 

upplysningarna lika, vilket underlättar möjligheten för användarna att kunna jämföra 

bankerna. 

Efter att ha studerat de utländska bankerna ser vi att Banco Santander är enda utländska 

banken som med rubriker båda åren underlättar möjligheten för användarna att jämföra 

banken mellan åren. Deutsche Banks struktur med löpande text försvårar möjligheten att 

särskilja upplysningarna om riskexponeringen från övriga upplysningar om marknadsrisk, 

medan rubrikerna de använder 2012 förtydligar upplysningarna. Danske Banks upplysningar 

är för knappa för att en jämförelse ska kunna göras. 

Som tabellen visar är genomsnittet för de svenska och utländska bankerna liknande 2007, men 

de svenska bankerna minskar upplysningar till 2012 (-8,6 %) medan de utländska ökar (30,9 

%). Strukturen i upplysningarna skiljer sig åt för de flesta bankerna, men då de använder sig 

av liknande rubriker som går att koppla till variabeln underlättar det möjligheten för 

användarna att hitta och jämföra riskupplysningarna. 
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4.4 Upplyningar om likviditetsrisk 

I det här avsnittet presenteras det insamlade empirska materialet som handlar om bankernas 

likviditetsrisk. Kapitlet är uppdelat i två delar som var och ett behandlar studiens variabler om 

likviditetsrisk. Båda delarna innehåller en tabell som visar hur många ord och 

diagram/tabeller som används i bankernas riskupplysningar, både för 2007 och 2012.  

4.4.1 Metoder för mätning och hantering 
I tabell 7 nedan presenteras antalet ord och diagram/tabeller som upplyser om bankernas 

Metoder för mätning och hantering av likviditetsrisk. Tabellen visar bankerna var för sig 

under 2007 och 2012, ett genomsnitt för de svenska och utländska bankerna samt 

förändringen i procent för antal ord och förändringen i antal diagram och tabeller. 

Tabell 7, metoder för mätning och hantering av likviditetsrisk, egen illustration. 

Svenska banker 

Som tabellen visar har antal ord ökat med drygt 65 % i genomsnitt för de svenska bankerna 

och samtliga banker har börjat upplysa med hjälp av diagram/tabeller under 2012. 

Diagrammen/tabellerna räknas som en del av riskhantering och visar bankernas 

likviditetsreserv. Nordea var den bank som upplyste med flest ord under 2007, men minskar 

mängden till 2012 (-25,7 %) och upplyser då med minst ord av de svenska bankerna. Båda 

åren har Nordea en struktur där upplysningarna var indelade under rubriker som Hantering 

och Mätning av likviditetsrisk.  

SEB har ökat upplysningarna i antal ord med 43 %. Upplysningarna finns under 2007 i den 

löpande texten. Till 2012 har SEB förändrat struktur där upplysningarna är uppdelade under 

rubrikerna Hantering och Mätning av likviditetsrisk. 

Handelsbanken har ökat i antal ord med nästan 66 % och använder sig av flest 

diagram/tabeller av de svenska bankerna. Under både 2007 och 2012 använder de sig inte av 

rubriker utan upplysningarna finns i löpande text.  

Swedbank är den av de svenska bankerna som upplyser med minst ord under 2007, men en 

kraftig ökning (211,4 %) gör att de upplyser med flest ord 2012. Swedbanks upplysningar 

presenteras under 2007 i löpande text, vilket förändras till 2012 då upplysningarna finns under 

rubriken Riskmätning.  

  
Antal Ord Diagram/tabeller 

    År 2007 2012 Förändring (%) 2007 2012 Förändring (antal) 

Svenska banker 

 

            

Nordea 

  

335 249 -25,7 0 1 1 

SEB 

  

249 356 43,0 0 1 1 

Handelsbanken 

 

294 487 65,6 0 4 4 

Swedbank 

 

246 766 211,4 0 1 1 

Genomsnitt   281 464,5 65,3 0 1,75 1,75 

Utländska banker             

Banco Santander 

 

643 870 35,3 0 3 3 

Deutsche Bank 

 

619 690 11,5 0  1 1 

Danske Bank 

 

359 360 0,3 0 2 2 

Genomsnitt   540,33 640 18,4 0 2 2 
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Utländska banker 

I tabellen går det att se en genomsnittlig ökning på 18,4 % i antal ord för de utländska 

bankerna och att de under 2012 upplyser med hjälp av diagram/tabeller. 

Diagrammen/tabellerna visar precis som för de svenska bankerna likviditetsreserven, vilket är 

en metod för riskhantering. Banco Santander är den bank som använder sig av flest ord under 

både 2007 och 2012 av de utländska bankerna. Banco Santander har även gjort den största 

ökningen i antal ord (35,3 %) och i antal diagram (tre). Under 2007 har Banco Santander en 

struktur med en rubrik för varje metod som används vid mätning, samt rubriken Hantering av 

likviditetsrisk. Till 2012 har de samlat de olika mätmetoderna under rubriken Mätning av 

likviditetsrisk medan rubriken Hantering av likviditetsrisk fortfarande används under 2012. 

Deutsche Bank har ökat i antal ord med 11,5 % till 2012. Under båda åren använder Deutsche 

Bank en rubrik för Ramverk för riskhantering, men upplysningarna finns till störst del 

utspridda i löpande text under både 2007 och 2012. 

Danske Bank använder sig av minst antal ord under både 2007 och 2012, där det har skett en 

minimal förändring mellan åren. Danske Banks upplysningar är under 2007 uppdelade under 

rubriker för de olika mätmetoder som används. Till 2012 samlas alla metoder för mätning 

under rubriken Interna mätmetoder.  

4.4.2 Analys av metoder för mätning och hantering 

När vi studerat upplysningarna hos de svenska bankerna ser vi att Nordea är den bank som 

använder samma struktur under både 2007 och 2012, vilket underlättar möjligheten för en 

jämförelse mellan åren. SEB och Swedbank förändrar strukturen till 2012 i likhet med 

Nordeas, där de med hjälp av rubriker delar upp riskupplysningarna vilket underlättar 

möjligheten för en jämförelse med andra banker. Handelsbankens struktur med löpande text 

skiljer sig från de övriga bankernas vilket försvårar möjligheten för användarna att jämföra. 

Efter att ha studerat de utländska bankernas upplysningar kan vi se att Banco Santander och 

Danske Bank förändrat strukturen till 2012. Banco Santander och Danske Bank använder 

liknande strukturer 2012, vilket underlättar möjligheten för användarna  att jämföra 

upplysningarna. Förändringen försvårar dock möjligheten för att göra en jämförelse mellan 

åren för respektive bank. Deutsche Banks upplysningar finns till störst del utspritt i löpande 

text under åren, vilket försvårar möjligheten till en jämförelse med de andra. 

Som tabellen visar har de svenska bankernas genomsnitt ökat mer än de utländskas (65,3 % 

mot 18,4 %), men de utländska använder flest ord under både 2007 och 2012. Samtliga 

banker använder sig av diagram/tabeller 2012 som gör det möjligt att jämföra respektive 

banks likviditetsreserv. Vid en jämförelse av strukturer 2012 ser vi att samtliga banker 

förutom Handelsbanken och Deutsche Bank använder sig av rubriker. Rubrikerna delar upp 

riskupplysningarna vilket underlättar möjligtheten att göra en jämförelse bankerna emellan. 

Handelsbanken och Deutsche Bank har upplysningarna i den löpande texten, vilket försvårar 

möjligheten för en jämförelse.  
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4.4.3 Likviditetsriskexponering 
I tabell 8 nedan presenteras antalet ord och diagram/tabeller som upplyser om bankernas 

likviditetsriskexponering. Tabellen visar bankerna var för sig under 2007 och 2012, ett 

genomsnitt för de svenska och utländska bankerna samt förändringen i procent för antal ord 

och förändringen i antal diagram och tabeller.     

 

  
Antal Ord Diagram/tabeller 

    År 2007 2012 Förändring (%) 2007 2012 Förändring (antal) 

Svenska banker 

 

            

Nordea 

  

87 220 152,9 1 0 -1 

SEB 

  

24 69 187,5 2 2 0 

Handelsbanken 

 

11 77  600,0 1 3 2 

Swedbank 

 

62 48 -22,6 0 1 1 

Genomsnitt   46 103,5 125 1 1,5 0,50 

Utländska banker             

Banco Santander 

 

20 63 215,0 0 2 2 

Deutsche Bank 

 

17 30  76,5 2 4 2 

Danske Bank 

 

38 73  92,1 2 0 -2 

Genomsnitt   25 55,33 121,3 1,33 2 0,67 
Tabell 8, likviditetsriskexponering, egen illustration. 

Svenska banker 

De svenska bankerna har visat en genomsnittlig ökning på 125 % i antal ord och en knapp 

genomsnittlig ökning i antal diagram/tabeller. Nordea är den bank som upplyser med flest ord 

under båda åren och har ökat med nästan 153 % mellan åren, men använder inga 

diagram/tabeller under 2012. SEB har ökat i antal ord med 187,5 %. Handelsbanken är den 

bank bland de svenska som har gjort den största förändringen i ord (600 %) och de har också 

ökat mest i antal diagram/tabeller (en till tre). Swedbank är den enda som har minskat i antal 

ord till 2012 (-22,6 %), men de har samtidigt ökat antal diagram/tabeller. Nordea använder 

under båda åren rubriken Anayls av likviditetsrisk, där upplysningarna om 

likviditetsriskexponering finns. De övriga svenska bankerna presenterar upplysningarna 

utspritt i löpande text under båda 2007 och 2012. 

Utländska banker 

Som tabellen visar har de utländska bankerna ökat antal ord i genomsnitt med drygt 121 % 

och en liten genomsnittlig ökning i diagram/tabeller. Banco Santander är den bank som har 

gjort den största förändringen i antal ord (215 %) och antal diagram/tabeller har ökat från noll 

till två. Deutsche Bank använder minst ord både under 2007 och 2012 och har gjort den 

minsta förändringen i antal ord mellan åren (76,5 %), men använder flest diagram/tabeller 

under 2012 (fyra). Danske Bank använder flest ord i upplysningarna under båda åren med en 

förändring på 92,1 %, men inga diagram/tabeller under 2012. Samtliga utländska bankerna 

upplyser om likviditetsriskexponering i den löpande texten under båda åren. 

4.4.4 Analys av likviditetsriskexponering 

Efter att ha studerat de svenska bankerna kan vi se att upplysningarna om 

likviditetsriskexponering sker i liten omfattning mätt i antal ord. Nordea är den enda av de 

svenska bankerna som använder en rubrik som relateras till den undersökta variabeln och som 
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då underlättar en jämförelse mellan åren. Strukturen som de övriga svenska bankerna 

använder med löpande text försvårar möjligheten för användaren att göra en jämförelse 

mellan bankerna. 

Efter att ha studerat de utländska bankerna ser vi att bankerna är fåordiga i upplysningarna om 

likviditetsriskexponering. Strukturen på upplysningarna med löpande text försvårar 

möjligheten för användarna att göra en jämförelse mellan åren och mellan bankerna. I en 

jämförelse med de svenska bankerna är samtliga banker fåordiga i upplysningarna och 

strukturen med avsaknad av rubriker försvårar möjligheten att göra en jämförelse. 
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5 Analys av resultat 

5.1 Analys av jämförbarhet i riskupplysningar 

I tabell 9 nedan visas en sammanställning av jämförbarheten från det empiriska materialet. 

Tabellen visar om bankernas riskupplysningar går att använda i en jämförelse mellan 

bankerna 2007 och 2012 som markeras med b, samt mellan åren för respektive bank som 

markeras med å och endast markeras under 2012. Sammanställningen presenteras för varje 

variabel, för respektive bank samt totalt för varje bank och bankerna gemensamt både 2007 

och 2012. I analysen av resultatet i tabellen som följer, kommer antal tillfällen till 

jämförbarhet att studeras. Sju banker gånger sju variabler ger 49 tillfällen till jämförbarhet för 

bankerna. 

 

 
Kreditrisk Marknadsrisk Likviditetsrisk Totalt 

Variabel 1 2 3 1 2 1 2   

Nordea                 

2007 b b   b b 

 

  4b 

2012 

 

b+å   b+å b+å b+å å 4b+5å 

SEB                 

2007 

 

    

 

b 

 

  1b 

2012 b b   b b+å b   5b+1å 

Handelsbanken                 

2007 b   b b b 

 

  4b 

2012 b+å   b+å b+å b+å 

 

  4b+4å 

Swedbank                 

2007 

 

    b b 

 

  2b 

2012 b     b+å b+å b   4b+2å 

Banco 

Santander                 

2007 b     b b 

 

  3b 

2012 b+å     b+å b+å b   4b+3å 

Deutsche Bank                 

2007 b b b 

 

  

 

  3b 

2012 b+å b+å b+å b b 

 

  5b+3å 

Danske Bank                 

2007 b b b b   

 

  4b 

2012 b+å b+å b+å b+å   b   5b+4å 

Totalt 

Gemensamt                 

2007 5b 3b 3b 5b 5b 

 

  21b 

2012 6b+4å 4b+3å 3b+3å 7b+5å 6b+5å 5b+1å 1å 31b+22å 
Tabell 9, sammanställning av jämförbarheten, egen illustration. 

b: om riskupplysningarna för respektive variabel går att använda i en jämförelse med andra banker. 

  å: om riskupplysningarna för respektive variabel går att använda i en jämförelse mellan åren för respektive bank. å markeras endast under 2012. 

Kreditrisk - 1. Riskklassificering och metoder för mätning och hantering. 2. Kreditportfölj och kreditriskexponering. 3. Säkerheter. 

Marknadsrisk - 1. Metoder för mätning och hantering. 2. Marknadsriskexponering. 

   Likviditetsrisk - 1. Metoder för mätning och hantering. 2. Likviditetsriskexponering. 
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Som tabell 9 ovan visar i den totala sammanställningen över möjligheten att jämföra 

bankernas riskupplysningar, kan vi se att det från 2007 har utvecklats till att bli ökad 

jämförbarhet mellan bankerna. Utvecklingen visar på att riskupplysningarna närmar sig IFRS 

målsättning med en redovisning som är jämförbar och harmoniserad på en global nivå. Som 

den empiriska mätningen visar går det 2007 att jämföra bankernas riskupplysningar vid 21 av 

49 möjliga tillfällen medan det under 2012 ökat till 31 tillfällen. Precis som Carmona och 

Trombetta (2008) påpekade i sin studie är jämförbarheten i bankernas riskupplysningar än 

idag långt ifrån perfekt, men tabellen visar att utvecklingen går åt rätt håll. En anledning till 

varför jämförbarheten inte är högre mellan bankerna idag kan vara att IFRS är ett 

principbaserat regelverk med möjlighet till viss flexibilitet i tolkningen av kraven. Kraven på 

jämförbarhet som mäts genom presentationsteknik saknar i IFRS en konkret beskrivning hur 

upplysningarna ska presenteras och vara strukturerade, vilket kan leda till skillnader i hur 

kraven tolkas och därmed skillnader i jämförbarheten. Som tabellen visar uppnås möjligheten 

till jämförbarhet mellan samtliga banker endast vid ett tillfälle 2012, i metoder för mätning 

och hantering av marknadsrisk. Marknadsrisk är den risk som är mest jämförbar, medan 

likviditetsrisk och mer specifikt likviditetsriskexponering inte är jämförbar mellan bankerna. 

Skillnaderna i jämförbarhet mellan de olika riskerna och de studerade variablerna kan bero på 

hur kraven från IFRS 7 tolkas. 

Som tabellen visar har bankerna vid 22 av 49 tillfällen varit jämförbara mellan åren. De som 

upprättar finansiella rapporter ska följa IFRS förställningsram, där en av egenskaperna som 

föreställningsramen lyfter är att de finansiella rapporterna ska vara möjliga att jämföra mellan 

åren och med andra banker (IFRS-volymen, 2013). SEB är den bank som visat på klart största 

förändringen i jämförbarhet. Förändringen har medfört en ökad jämförbarhet med andra 

banker, vilket negativt påverkat möjligheten att jämföra SEB mellan åren. SEB och de andra 

bankernas förbättring av jämförbarhet mellan varandra kan bero på fler år av anpassning till 

IFRS som enligt Deegans och Unermans (2011) institutionella teori är en tvingande faktor 

som påverkar bankerna. Den institutionella teorin behandlar enligt Deegan och Unerman 

(2011) inte bara tvingande faktorer som påverkar bankernas årsredovisningar, utan också att 

banker blir påverkade av hur andra banker riskupplyser i årsredovisningarna. Utvecklingen av 

jämförbarhet i bankernas årsredovisningar kan därför bero på att de härmar varandra för att 

undvika risken att få kritik genom att sticka ut från de övriga i banksektorn, vilket är i enlighet 

med Deegans och Unermans (2011) teori om härmande isomorfism. Det kan även vara att det 

inom banksektorn utvecklats en norm som innebär att riskupplysningar ska presenteras och 

redovisas efter en viss struktur. En norm kan vara en anledning bakom ökad jämförbarhet och 

kan kopplas till Deegans och Unermans (2011) tredje och sista del av institutionella teorin 

som är normativ isomorfism, vilket innebär att det finns gruppnormer för redovisningen inom 

banksektorn.  

En världsomfattande händelse som kan påverkat både normer och riskupplysningar i 

banksektorn är finanskrisen. Bankerna hade en central roll i finanskrisen (Finanshistoria, 

2010). Mötet mellan G20-länderna 2009 efter finanskrisen kan bidragit till påtryckningar som 

resulterat i den ökade jämförbarheten och mängden riskupplysningar. Under mötet fastslog 

länderna ett fortsatt stöd för IFRS strävan mot global harmonisering. Påtryckningar från G20-

länderna kan ha påverkat banksektorn till att anpassa riskupplysningarna mot IFRS 

målsättning med redovisning som är jämförbar och harmoniserad på global nivå, men också 

ökning i mängden riskupplysningar. 
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5.2 Analys av faktorer som kan ha påverkat riskupplysningar 

Finanskrisen kan ha påverkat och förändrat förhållandet mellan samhället och bankerna vilket 

gör att bankerna måste anpassa sig till den nya situationen för att uppfattas legitimt av 

samhället, vilket är i enlighet med legitimitetsteorin. Legitimitetsteorin är enligt Deegan och 

Unerman (2011) förhållandet mellan bankerna och samhället där en bank är legitim då de 

följer lagar och normer i samhället. Finanskrisen kan ha bidragit med förändringar i lagar och 

normer som tvingat banker till ökade krav på mer djupgående och jämförbara 

riskupplysningar för att uppfylla det ”sociala kontraktet” med samhället. En bank som inte 

uppfyller det ”sociala kontraktet” anses inte legitim av samhället vilket kan utgöra ett hot mot 

deras fortlevnad. Det gäller inte bara att visa sig legitim mot samhället generellt för en banks 

fortlevnad, utan även legitim genom att uppfylla krav från intressenter med stor påverkan för 

bankens fortlevnad. 

Intressenter som har en stor påverkan på bankernas fortlevnad är exempelvis dess ägare, 

finansiärer, kunder och nationella myndigheter. Finanskrisen gick inte obemärkt förbi för 

någon av dessa intressenter och enligt Deegan och Unerman (2011) gäller det ständigt för 

bankerna att anpassa sig för situationen i omgivningen.  Finanskrisen kan ha påverkat 

förhållandet mellan bankerna och deras intressenter, vilket kan resulterat i ökningen av 

mängden riskupplysningar. Ägarna av banken kan exempelvis ställa ökade och mer 

djupgående krav på riskupplysningar om vilka risker banken de investerat pengar i är 

exponerad för, medan nationella myndigheter ställt ökade krav på riskupplysningar om 

metoder för mätning och hantering för att undvika en likartad kris i framtiden. Intressenter 

med påverkan för bankernas fortlevnad påverkar bankernas riskupplysningar och det gäller att 

anpassa sig till krav från dem för att visa sig legitim (Deegan & Unerman, 2011). 

Legitimitet kan ses som en resurs för bankerna där de genom kortsiktiga strategier kan 

tillgodose samhället och intressenter med riktade riskupplysningar för att uppnå legitimitet 

(Deegan & Unerman, 2011). I vilken grad en bank är legitim beror till stor del på hur 

ledningen uppfattar banken legitim eller inte. Ledningen i sin tur påverkar de upplysningar 

bankerna lämnar, vilket inte alltid visar sig vara i enlighet med intresset från bankernas ägare. 

Vid olika tillgång till information mellan ledning och ägare uppstår det enligt Deegans och 

Unermans (2011) teori informationsasymmetri, då ledningen väljer att inte upplysa ägarna 

med all information för att det riskerar att skada ledningens egenintresse. Bankernas ledning 

har ofta bonussystem kopplade till bankens prestation vilket kan påverka ledningen att inte 

dela med sig av upplysningar som kan försämra prestationen och påverkade bonusens storlek. 

Ledningen påverkar bankernas riskupplysningar och deras egenintresse kan vara en faktor 

bakom skillnader i mängden riskupplysningar mellan åren, variblerna och bankerna.  

Trots att det kan skilja sig i viljan att lämna upplysningar från bankernas ledningar och att 

bankerna blir påverkade av faktorer i omgivningen har generellt mängden riskupplysningar 

ökat. Vid en analys av sammanställningen av det totala antalet sidor riskupplysningar och 

procentuella förändringen för variblerna, kan vi se att trenden med ökning av 

riskupplysningarna har fortsatt i enlighet med Bischofs (2009) studie. Vi kan även i enlighet 

med Bischof (2009) se att kreditrisk är fortsatt den risk som bankerna upplyser mest om. Den 

procentuella skillnaden till 2012 i antalet sidor har hos de svenska bankerna främst ökat (87,5 

%) för riskupplysningar om likviditetsrisk medan det hos de utländska bankerna ökat hela 100 

% för kreditrisk och 97,1 % för likviditetsrisk. Den kraftiga ökningen av riskupplysningar om 

likviditetsrisk kan bero på den förändring i IFRS 7 som trädde i kraft 2009. Förändringen 

innehöll bland annat ökade krav på riskupplysningar om exponering för likviditetsrisk. Det 

ökade kravet går även att tyda i den studerade variabeln för bankernas 
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likviditetsriskexponering där genomsnittet i antal ord för både de svenska och de utländska 

bankerna ökat med drygt 120 %. 

Det går att se en skillnad både i antal sidor och i antal ord mellan bankerna, där Banco 

Santander tillsammans med Deutsche Bank sticker ut genom att ha mest riskupplysningar. 

Banco Santander och Deutsche Bank är sett till antal kunder, balansomslutning och geografisk 

spridning över världen störst av de studerade bankerna. Faktorerna kan vara en anledning till 

skillnaden i mängden riskupplysningar mellan bankerna, då det kan innebära att Banco 

Santander och Deutsche Bank har fler intressenter med påverkan för deras fortlevnad än 

övriga banker. Det gäller för Banco Santander och Deutsche Bank att anpassa sina 

riskupplysningar efter krav från intressenterna i enlighet med intressentteorin (Deegan & 

Unerman, 2011). Då de har fler med intressenter med stark påverkan kan det resultera i ökad 

mängd upplysningar. Bankernas storlek kan därför vara en faktor som påverkar skillnader 

mellan bankernas upplysningar.    
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6 Diskussion och slutsatser 
Syftet med vår studie har varit att studera hur banker på den svenska bankmarknaden 

riskupplyser i sina årsredovisningar och om det går att se jämförbarhet och harmonisering i 

riskupplysningarna. Efter att ha studerat riskupplysningarna hos studiens urval av banker, kan 

vi dra slutsatsen att mängden riskupplysningar generellt har ökat, men att det finns stora 

skillnader i antal sidor, ord och diagram/tabeller från bank till bank. De två största bankerna 

sett till antal kunder, balansomslutning och geografisk spridning, Banco Santander och 

Deutsche Bank, är de banker som upplyser med störst mängd. Studiens övriga fem banker är 

mer liknande sett till storlek och även sett till mängden. Tendensen visar att bankens storlek 

påverkar mängden sidor, ord och diagram/tabeller.  

Som studien visar kan vi dra slutsatsen att IFRS närmar sig målsättningen med en 

redovisningsstandard som är jämförbar och harmoniserad på en global nivå, men att 

jämförbarheten fortfarande inte är perfekt. Vi tror den ökade jämförbarheten dels kan bero på 

att bankerna under fler år haft krav på att följa IFRS och därmed bättre anpassat sin 

redovisning efter regelverket, men även att de under fler år har möjlighet att studera hur andra 

inom branschen tillämpat regelverket. I takt med åren tror vi det skapats en norm och en 

presentationsteknik och struktur av riskupplysningar, som gör att samhället upplever banken 

legitim om de följer normen. Att möjligheten att jämföra bankernas riskupplysningar inte är 

högre tror vi kan bero på IFRS och möjligheten till viss flexibel tolkning av kraven i 

regelverket. IFRS krav på jämförbarhet saknar reglerade konkreta krav för hur 

presentationstekniken och strukturen ska se ut, vilket kan vara en anledning att 

jämförbarheten inte är högre.     

Vi kan slutligen dra slutsatsen att trenden fortsatt med en ökning i mängden riskupplysningar 

efter det att Bischof (2009) genomförde sin studie. Vi tror att en fortsatt ökning dels kan 

grunda sig i effekterna av finanskrisen, exempelvis att relationen mellan samhället och 

banksektorn har förändrats och resulterat i ökade krav på riskupplysningar från bankernas 

intressenter. Vi tror intressenter med stor påverkan på bankernas riskupplysningar som 

lagstiftare, nationella myndigheter och ägare har ställt krav på mer djupgående och 

omfattande riskupplysningar, vilket resulterat i den ökade mängden.  

Reflektioner efter studien 

Om studien hade fokuserat på ett annat urval av börsnoterade banker med krav på att följa 

IFRS tror vi att trenden generellt i banksektorn visar på en ökad mängd riskupplysningar, 

samt att möjligheten att jämföra banker ökat sedan 2007. Vi tror dock inte att resultatet hade 

blivit exakt likadant, utan att effekten av finanskrisen och skillnader i bankernas storlek och 

omgivning påverkar riskupplysningarna som lämnas.  

I framtiden tror vi jämförbarheten kommer bli bättre i takt med att bankerna följt IFRS under 

fler år. Om samma studie skulle genomföras om fem år, jämförelse 2012 och 2017, tror vi 

IFRS kommer närma sig sin målsättning men fortfarande inte vara perfekt. Det kan komma 

behövas en revidering av regelverket från IASB med striktare krav för att de ska lyckas uppnå 

målsättningen med IFRS. Vi tror slutligen att trenden med ökning i mängden riskupplysningar 

kommer avta i framtiden, såvida det inte sker någon drastisk händelse som kommer påverkar 

banksektorn.  

Förslag till framtida forskning 

I framtida forskning skulle det vara intressant att se om ökningen i riskupplysningarna bara 

har varit en kortsiktig strategi från bankerna för att tillgodose kraven från användarna efter 

finanskrisen. Kommer mängden riskupplysningar öka, minska eller vara oförändrad? 
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Som vår studie visar närmar sig IFRS sin målsättning med global harmonisering, men är 

kraven för flexibla för att uppnå målsättningen? I framtida forskning skulle det därför vara 

intressant att om exempelvis fem år studera om jämförbarheten fortsatt öka. Kommer IASB 

revidera och ställa striktare krav i regelverket? 

Slutligen skulle det vara intressant att göra en liknande studie fast med ett annat urval av 

banker. Det skulle vara möjligt att jämföra resultatet med vår studie och bekräfta om de 

slutsatser vi dragit om ökning i mängden riskupplysningar och jämförbarhet går att 

generalisera på banksektorn.   
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