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Sammanfattning   
 

Trenden är att det ställs högre krav på börsnoterade bolag att redovisa mer omfattande 

extern bolagsinformation genom årsredovisningen. En del av informationen behandlar 

bolagens exponering och hantering av risker, ett område som fått större utrymme med 

åren eftersom riskredovisningen har stor betydelse för bolag som såväl användare.  

 

Syftet med studien är att skapa förståelse för hur börsnoterade bolag genom extern 

redovisning av risk kan eftersträva minskad informationsasymmetri och ökad legitimitet 

omkring en ekonomisk turbulent tidsperiod. För att adressera studiens syfte har en 

longitudinell flerfallsstudie i svenska börsnoterade skogs- och tillverkningsbolag 

genomförts mellan åren 2006-2012. Ett aktörssynsätt antogs där bolagens 

årsredovisning analyserades genom diskurs- och innehållsanalys. Risksignaler 

identifierades och därefter kategoriserades signalerna utifrån karaktär.  

 

Studien påvisar en ökad transparens av frivillig information i börsnoterade bolags 

årsredovisningar omkring turbulens. Narrativt åskådliggörs kopplingar mellan risk och 

rådande omvärldssituation, vilka framträder tydligare i årsredovisningar under kris. 

Börsnoterade bolag signalerar mer extensivt och utförligare omkring turbulens för att 

minska informationsasymmetrin för användarna och öka legitimitet för den egna 

verksamheten.   

 

Sökord: redovisning av information, redovisning av risk, transparens, information, 

legitimitetsteorin, agentteorin, signalering, årsredovisningar, kriser.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

Abstract  
 

There is bigger requirement on listed companies to present an extensive amount of 

information in their annual reports. A part of this report treats companies’ risks that over 

the recent years have gained due to its importance for both companies and users of the 

annual reports.  

 

The purpose of the study aims to create an understanding about how listed companies 

by external accounting can reduce asymmetrical information and increase legitimacy in 

around economic turbulence. In order to address the purpose a longitudinal case study 

on Swedish forest- and manufacturing companies was implemented between the years 

2006-2012. An operator approach was adopted and the companies’ annual reports were 

analyzed through a discourse- and content analysis. Signaling about risk have been 

identified and then examined from the character. 

 

The study indicates an increased transparency of voluntary information in listed 

companies annual reports around turbulence. Narratively it is illustrated that there is 

causal connections between risk and the current external business environment. This is 

accounted for in a clearer way in the annual reports during crisis. Listed companies are 

therefore signaling more extensively around turbulence to decrease information 

asymmetry for the users and increase legitimacy for their own operations.    

 

Keyword: disclosure of information, disclosure of risk, transparency, information, 

legitimacy theory, agency theory, signaling, annual reporting, crisis. 
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1. Inledning 
I kommande kapitel redogörs för det valda ämnesområdet och en bakgrund till det 

problemområde som existerar inom litteraturen. Den sista delen av kapitlet tillägnas åt 

studiens syftesformulering och studiens fortsatta disposition.   

 

1.1 Förförståelse och problemdiskussion  
I dagens samhälle är det viktigt med transparent information (Kurz-Milcke, Gigerenzer 

& Martignon, 2008). Utan transparent information kan det uppstå osäkerhet mellan 

delgivande parter som oftast resulterar i negativa effekter för de inblandade (ibid). 

Trenden är att det ställs allt högre krav på börsnoterade bolag att redovisa mer 

omfattande extern bolagsinformation (Bukh, Nielsen, Gomsen & Mouritsen, 2005). 

Krav som i stort måste efterföljas eftersom bolagens existens är beroende av användares 

accepterande (Neu, Warsame & Pedwell, 1998). Ett godkännande som visar att 

användare har förtroende för bolaget (Brown & Deegan, 1998). En användare kommer 

fortsättningsvis att definieras som någon som har ett intresse av att läsa extern 

bolagsinformation (potentiell investerare, fordringsägare, leverantör eller annan 

intressent). Ett område som aktualiserats under det senaste decenniet är risktransparens 

(Amran, Bin & Hassan, 2009; Oliveira, Rodrigues & Craig, 2011). Enligt en 

undersökning utförd av Ernst & Young (2006) visade en majoritet av användarna att 

transparens avseende bolaget var det som prioriterades högst vid ett inledande 

investeringsstadie, tätt följt av signaler om riskexponering och riskhantering vilket visar 

betydelsen av redovisningen av risker.  

 

Det är främst i bolagens årsredovisning som användare får tillgång till information om 

exponering- och hanteringen av risk (Beretta & Bozzolan, 2004). Att bolag redogör för 

riskinformation är viktigt i synnerhet om det råder ett ojämnt informationsförhållande 

mellan bolaget och användare (Ingram & Frazier, 1983). En föreställning som finns är 

att det förekommer en viss osäkerhet hos användare med tanke på att de inte har 

möjlighet att skapa sig fullständig inblick i bolagets verksamhet (Adams, 1994). För att 

motverka en sådan utveckling kan bolagen signalera narrativ riskinformation genom 

årsredovisningen och därigenom minimera det asymmetriska gapet som råder mellan 

parter (Jmf Connelly, Certo, Ireland & Reutzel, 2011). Att bolagen redovisar narrativ 

riskinformation kan på samma gång stärka legitimiteten mot användare (Edkins, 2009). 

Risktransparens är en effektiv metod för att manövrera användarnas intryck av ett bolag 

(Neu et al. 1998). Transparent riskinformation har blivit en mer betydelsefull del i 

årsredovisningen eftersom legitimitetskraven idag är större (Jmf Roger & Grant, 1997). 

 

Det är ingen tvekan om att redovisning av risker under de senaste åren har varit ett 

aktuellt ämne som diskuterats flitigt inom de flesta börsnoterade bolag (Power, 2004). 

Under denna tid har stora resurser lagts ner för att förbättra redovisning om risk 

(Hassan, 2009). Särskilt uppmärksammat har riskredovisningen blivit under turbulenta 

perioder som när någon ekonomisk kris eller om något annat oväntat har inträffat 

(Power, 2004). Det är då som riskredovisningen har ifrågasatts och därmed också 

utvecklats (Probohudono, Tower & Rusmin, 2013). Risk utgör ett centralt inslag i 

redovisningsarbetet (Abraham & Cox, 2007). Bolag kan med hjälp av relevant 

riskinformation på ett bättre sätt hantera risk (Cabedo & Tirado, 2004). Användare kan 

med riskinformation göra bättre uppskattning om bolagens riskprofil och 

marknadsvärde (Beretta & Bozzolan, 2004; Linsley & Shrives, 2006).  
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Risk är ett ofrånkomligt element som kan förändra förutsättningar för ett bolag och det 

är därför väsentligt att betona karaktären av risk och potentiellt utfall (Amran et al. 

2009). Framförallt handlar det om att redogöra för risker som förenade med bolagets 

finansiella instrument som styrs av lagstiftning (IFRS 7, 2013). Det har även tillkommit 

krav från användare som i större grad efterfrågar transparent riskrelaterad information 

av frivillig karaktär som härrör bolagets interna och externa miljöer (Amran et al. 2009; 

Linsley & Shrives, 2006).  

 

Riskredovisningen har också aktualiserats som ett intressant ämne för forskningen även 

om det bara finns ett fåtal studier som berört bolagens riskredovisning utifrån ett brett 

bolagsperspektiv (Beretta & Bozzolan, 2004). Studier har fokuserat på att undersöka 

bolagsspecifika egenskaper såsom storlek, bransch och risknivå (Abraham & Cox, 

2007; Amran et al. 2009; Carlon, Loftus & Miller, 2003; Hassan, 2009). Det har även 

lagts resurser på att studera den lagstiftning som tillkommit på området under de senaste 

åren (Combes-Thuelin, Henneron & Touron, 2006; Oliveira et al. 2011). Ett område 

som fått mindre utrymme är de kvalitativa inslagen som syftar till att belysa 

riskinformationens natur utifrån betoning och karaktär (Beretta & Bozzolan 2004; 

Kajuter, 2006; Linsley & Shrives, 2006; Rajab & Handley-Schachler, 2009). Utifrån 

den bakgrunden går det att uttala sig om att de rent kvalitativa studierna kring hur 

börsnoterade bolag redovisar risk fortfarande är ett relativt outforskat område. Det 

saknas dessutom longitudinella studier vilket vittnar om en lucka i kunskapen om hur 

riskredovisningen över tiden har förändrats. Årsredovisningen har en central roll för att 

nå ut med riskinformation till användare och därför känns det angeläget att studera 

årsredovisningen mer ingående. För att komplettera studien ytterligare har studien 

utforskats omkring en turbulent tidsperiod som kan väcka intresse eftersom risk tenderar 

att få mer uppmärksamhet under dessa tider (Power, 2004). Under hösten året 2008 slog 

den globala finanskrisen till med enorm verkning mot världsekonomin och förändrade 

spelreglerna på många marknader (svd.se). En bransch som varit hårt ansatt under 

denna intensiva tidsperiod är den svenska skogs- och tillverkningsindustrin som 

exporterar en stor del av sin produktion till utlandet (ibid). Detta har på nytt skapat en 

debatt om hur risker signaleras till användare, vilket gör ämnesvalet högst aktuellt.  

 

1.2 Syftesformulering 
Syftet är att skapa förståelse för hur börsnoterade bolag genom extern redovisning av 

risk kan eftersträva minskad informationsasymmetri och ökad legitimitet. Detta genom 

att omkring turbulens (1) beskriva hur börsnoterade bolag kan redovisa narrativa 

signaler i form av risk (2) identifiera och analysera signalers betoning och karaktär samt 

(3) utveckla en övergripande modell för hur narrativ signalering av risk kan bidra till 

transparens och skapandet av legitimitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.svd.se/naringsliv/branscher/energi-och-ravaror/varsta-krisen-pa-40-ar-drabbar-sagverken_7603958.svd
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1.3 Fortsatt disposition 
Studien har ett deduktivt upplägg där arbetet har utformats enligt en viss struktur som 

presenteras enligt figur 1.1 Uppsatsens disposition. Kapitel 2 benämns som den 

teoretiska referensramen och utgörs av teoribildningar och tidigare forskning. Detta 

avsnitt redogör för förståelse av studiens problem och ligger till grund för analysen av 

empirin. Kapitel 3 beskriver studiens genomförande, vad som ska studeras och hur det 

ska studeras samt argumenterar för de metodval som har tillämpats. Kapitel 4 redogör 

för insamlad data. Kapitel 5 presenterar slutsatser om analysen.  

 

 
 

Figur 1.1 – Uppsatsens disposition 
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2. Teoretisk referensram 
Kapitlet som behandlas nedan redogöra för teori och litteratur som tillsammans utgör 

studiens referensram. Denna illustreras grafiskt i slutet av kapitlet.  

 

2.1 Agentteorin  
Agentteorin kan användas för att beskriva förhållandet som finns mellan ett bolag och 

dess användare (Ingram & Frazier, 1983). Teorin grundas på antagandet om att den ena 

parten (agenten) har ett större informationsunderlag än den andra parten (principalen) 

och det skapar obalans, så kallad informationsasymmetri (Jensen & Meckling, 1976). 

Enligt studiens kontext kan bolag beskrivas som agenten och användare som 

principalen. Saam (2007) menar att upphovet till informationsasymmetri föregås av det 

faktum att användarna inte har möjlighet till samma informationsunderlag som bolaget 

har eftersom de inte har samma insyn i verksamheten. Det medför att användare i stor 

utsträckning måste förlita sig på att den riskrelaterade information som kommuniceras 

genom årsredovisningen (Ingram & Frazier, 1983). Om tillgången på riskinformation 

ser olika ut mellan bolaget och den information som redovisas för användare kommer 

det att skapa skilda förutsättningar där följden blir att situationer uppfattas olika (Rapp 

& Thorstensson, 1994, s 22). För att exemplifiera kan det röra sig om information som 

berör bedömningar och uppskattningar om bolags riskprofil eller marknadsvärden 

(Beretta & Bozzolan, 2004; Linsley & Shrives, 2006). Att bolagen i årsredovisningen 

redogör uttömmande för riskinformation, det vill säga sänder signaler till användarna 

kan vara ett sätt att reducera denna problematik med asymmetrisk information (Jensen 

& Meckling, 1976). 

 

2.2 Signalteorin 
Signalteorin kan användas för att förklara hur informationsasymmetri mellan bolag och 

användare reduceras (An, Davey, & Eggelton, 2011). I praktiken fungerar det genom att 

bolagen som har tillgång till den största andelen riskinformation signalerar om 

riskinformation i årsredovisningen till sina användare som har ett informationsunderläge 

(ibid). Connelly et al. (2011) redovisar detta i en modell bestående av fyra 

komponenter, där det förekommer en avsändare (bolag), en mottagare (användare) och 

ett signalvärde (risk) och återkoppling på signalen (feedback). Bolagen redovisar 

riskinformation via årsredovisningen som kan ses som signaler som sänds iväg till 

användare som tolkar signalen (ibid). Signaler kan också användas i andra syften som 

att skapa legitimitet för bolagen hos användare som läser årsredovisningen (Campbell, 

Shrives & Bohmbach-Saager, 2001). Exempelvis genom att bolagen sänder iväg 

signaler som stärker det förtroendet som användare har för bolaget (ibid). En stor del av 

den riskinformation som redovisas i bolagens årsredovisning utgörs av frivillig 

information vilket innebär att det är upp till bolagen att redovisa informationen (Linsley 

& Shrives, 2006). Signalteori som även omfattar frivillig information baseras på 

antagandet att det är gynnsamt att redovisa dessa signaler för bolagen (An et al. 2011). 

Frivilliga risksignaler tenderar i vissa fall att missbrukas genom att framställa bolag i 

bättre dager än vad som är fallet vilket ger en skev eller i sämsta fall en felaktig bild hos 

användare (Campbell et al. 2001). Främsta syftet är ändå att försöka se redovisning som 

något positivt, och det finns stöd i litteraturen som argumenterar för en koppling mellan 

att signalera transparent riskinformation och erhålla ökad legitimitet (Jmf An et al, 

2011; Campbell et al. 2001; Shehata, 2013).  
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2.3 Legitimitetsteorin 
Enligt Deegan & Brown (1998) bygger legitimitetsteorin på att bolag strävar efter att 

agera på ett accepterat vis utifrån de sociala normer som föreligger i ett samhälle. Den 

omgivande miljön är inte definitiv vilket skapar ett behov hos bolag att aktivt anpassa 

verksamheten (ibid). Det föreligger ett socialt kontrakt mellan bolag och användare 

vilket betyder att bolag som inte agerar legitimt kan tappa användare (Brown & Deegan, 

1998; Mousa, 2010; Patten, 1992). Enligt Patten (1992) erhåller bolag legitimitet genom 

en stark finansiell ställning. Över tid har allmänheten antagit ett mer kritiskt 

förhållningssätt till den bedrivna verksamheten hos olika bolag vilket aktualiserat frågor 

om exempelvis miljö (ibid). Deegan & Brown (1998) lägger därför vikt vid 

anpassningsförmågan hos ett bolag. Hassan (2009) menar att bakgrunden till en 

extensiv riskredovisning grundas i ekonomiska fördelar som skapas genom att 

upprätthålla legitimitet gentemot användare.  

 

Khan, Muttakin & Siddiqui (2012) hävdar att en bolagsledning som är skicklig nog att 

observera ett rådande legitimitetsgap mellan bolag och användare har möjlighet att vidta 

åtgärder för att stärka legitimiteten. Om en risk har identifierats och blir en realitet, kan 

konsekvenserna bli svåra för ett bolag (Linsley & Kajüter, 2008). Årsredovisningen kan 

användas som ett medel för att upprätthålla legitimitet efter en turbulent period (ibid). 

Det råder inget tvivel om att bolag söker legitimitet vilket driver riskredovisning och 

transparens (Hassan, 2009). Edkins (2009) kunde i sin studie skapa ytterligare förståelse 

för riskredovisning och vilken inverkan den har på återställandet av legitimitet. En ökad 

riskredovisning kan förstås utifrån legitimitetsteorin enligt Edkins (2009) men han 

kunde inte säkerställa sambandet mellan riskredovisningen och legitimitetsteorin på ett 

tillfredställande sätt. Däremot stärktes att agentteorin och signalteorin har en betydande 

koppling till riskredovisning. Teorierna överlappar varandra och inom området 

riskredovisning är informationsasymmetrin en central del (ibid). Årsredovisningarna är 

dock en viktig del av legitimitetsskapandet för ett bolag (Hassan, 2009; Linsley & 

Kajüter, 2008). Tidigare forskning visar att riskredovisning är legitmitetsskapande trots 

att det finns vissa avvikande trender. Därmed spelar vikten av att redovisa en central roll 

i denna studie.  

 

2.4 Vikten av att redovisa 
Årsredovisningen är ett dokument bestående av siffror och text som används för att 

förmedla viktig information till användare (Amran et al. 2009). Narrativ information i 

årsredovisningar har på senare tid prioriterats högre av bolag (Balakrishnan, Qiu, & 

Srinivasan, 2010; Roger & Grant, 1997).  Denna typ av information är svårare att mäta 

(Balakrishnan et al, 2010). Med kombinationen av narrativ och finansiell data skapas ett 

underlag som möter de krav som användare ställer på redovisningen (Subramanian, 

Insley, & Blackwell, 1994). Det finns även förhållanden som tyder på att bolag som 

uttrycker sig vagt och lindar in information tappar legitimitet hos användarna (ibid). 

Mia & Mamun (2011) menar att den mängd studier som genomförts om bolags 

frivilliga redovisning bevisar vikten av transparens i årsredovisningar. Det kostar i form 

av ekonomiska medel att redovisa men det har visat sig vara av mindre betydelse. Detta 

kan kopplas till det mönster där bolag redovisar mer och är mer transparenta under 

turbulenta perioder (ibid). Haji & Ghazali (2010) skriver att årsredovisningen måste 

tillfredsställa användarnas informationskrav. Transparensen i en årsredovisning saknar 

värde om informationen inte är relevant, vilket kan resultera i ett informationsgap 

mellan användare och bolag (Hooks & Davey, 2002; Linsley & Shrives, 2006). Typen 

av innehåll som fyller ett informationsgap är ofta av frivillig karaktär. En användare 

söker ofta information som inte är tillgänglig framför information som finns tillgänglig, 
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problemet och svårigheten för bolag blir att redovisa information som användare 

efterfrågar (ibid).  

 

Linsley & Shrives (2006) studerade bolags sociala transparens och kom fram till att det 

är viktigt för tjänstebolag att redovisa risk för att användarna av årsredovisningen ska 

kunna göra en bedömning av riskprofilen. När riskredovisning inte är omfattande ges 

två förklaringar. Den första baseras på en tro hos bolagsledningen att informationen kan 

användas till fördel för konkurrenter. Riskinformation av detta slag kan vara känslig. I 

synnerhet om den beskriver en riskåtgärd för exempelvis en process som 

konkurrenterna också arbetar med och kan dra nytta av. Den andra handlar om att 

bolaget ska bli bedömt på förmågan att bedöma utfall av framtida händelser. Om en 

ställd riskanalys skiljer sig mycket från ett utfall kan legitimiteten skadas (ibid). Enligt 

ovanstående kan det förstås att det är av vikt att redovisa samtidigt som det är en fin 

balansgång att på bästa sätt tillhandahålla information som tillfredsställer användarna. 

Eftersom omvärlden ständigt förändras kommer även gränsdragningen för transparent 

redovisning förändras, inte minst under turbulenta perioder som enligt Power (2004) 

leder till en ökad riskredovisning. 

 

2.5 Turbulent period 
En kris kan komma helt utan förvarning (Darling, 1994). Kash & Darling (1998) 

beskriver i sin artikel Finks fyra faser som ett bolag kan genomgå under en kris. 

Prodromala fasen, utgör den första fasen och kan beskrivas som en förvarning till 

eventuell kris där bolagen kan se intentioner till något större och får också frekventa 

varningar från sin omgivning. I denna fas vidtas dock oftast inga direkta åtgärder. Akuta 

fasen beskrivs som den direkta krisen och kräver direkt uppmärksamhet. Vid denna fas 

handlar det om att få kontroll över förloppet och det snabbt om inte bolaget ska sluta 

existera. Kroniska fasen utgörs i regel av återhämtning och kan vara en långvarig 

period. Åtgärdsfasen är den sista fasen, och den som bolaget eftersträvar genom de 

tidigare faserna. Att nå den innebär inte att bolagen är säkra, här krävs beredskap för 

den turbulenta periodens eventuella efterdyningar. Kortfattat kan sägas att ett bolag inte 

behöver uppleva alla faser, exempelvis kan åtgärder sättas in under den akuta fasen 

vilket kan resultera i att den kroniska fasen kan undvikas (ibid). Att bolag möter en kris 

på olika sätt är konstaterat. Krisfaserna kan skapa ett bättre djup i studien eftersom 

bolagens reaktioner kan betraktas på en individuell nivå inom de övergripande 

krisfaserna. Ordet kris används i studien vid praktisk koppling och turbulens används i 

teoretiska sammanhang. Ordens innebörd är desamma.  

 

Höring & Gründel (2011) menar att turbulens kan vara en stark bidragande faktor till att 

riskredovisningen ökar. De fann i deras studie att den interna risken som påverkar den 

egna verksamheten fick mest uppmärksamhet och stod för den största tillväxten under 

en turbulent tidsperiod (ibid). Iwasaki (2014) betonade att bolag under den senaste 

turbulenta perioden (globala finansiella krisen) tvingades revidera strategier eftersom 

hela koncerner destabiliserades under perioden. Scholes (2000) menar att det har skett 

en förflyttning i hur bolag ser på riskbedömning. Statiska inslag, där risk bedöms i 

balansräkningen har kompletterats med mätningar av dynamisk karaktär (ibid). Enligt 

Probohudono et al. (2013) ökar behovet av legitimitetsskapande aktiviteter omkring 

turbulenta perioder. Riksredovisningen har utvecklats genom årens gång vid turbulenta 

perioder (ibid; Scholes, 2000). 
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2.6 Definition av riskbegreppet  
Det finns vissa svårigheter i att hitta en enhetlig riskdefinition inom tidigare forskning. 

Black, Hashimzade & Myles (2009, s 394) definierar risk som “En form av osäkerhet 

där utfallet av ett agerande är okänt. Sannolikheten för olika utfall går att bestämma. 

Variansen av möjliga utfall används ofta som ett mått på risk.” Det finns även andra 

som försökt redogöra för begreppet, Linsley & Shrives (2006, s 189) definierar risk som 

”en potentiell möjlighet, utsikt, fara, skada, hot eller exponering som redan har 

påverkat bolaget eller med stor sannolikhet kommer påverka bolaget i framtiden”. Det 

finns dock en samstämmighet i begreppet om att risk både kan innefatta något bra 

respektive dåligt för bolagen (ibid). Joseph, Solomon, Solomon & Norton (2000, s 449) 

är inne på samma spår ”osäkerhet som är associerad med potentiellt både positiv- och 

negativ utfall”. Det är något som styrks av Schrand & Elliott (1998, s 273) som menar 

att deltagarna är överens om att definitionen av risk har två sidor men att den 

övervägande delen av deltagarna förknippar begreppet med ”förlust” och ”potentiella 

framtida förluster”. Att begreppet går att associera till framtiden bevisar bara att risk 

har en obestämd form som är svår att estimera (ibid). Det kan vara en anledning till att 

vissa menar att begreppet är vagt och för generellt definierat (Oliveira et al. 2011). 

Utifrån ovanstående resonemang om begreppsapparaten har denna studie antagit 

Linsley & Shrives (2006) definition som fångar tidsaspekten om risk på ett sätt som 

passar studiens fortsatta kontext.   

 

2.6.1 Uppdelning av risk  

Det saknas en vedertagen uppdelning av risker men det finns en hel del studier som 

testat att orientera risk (Amran et al. 2009; Linsley & Shrives 2006). Enligt studien 

utförd av Linsley & Shrives (2006) orienterades risk in i sex huvudgrupper: finansiell-, 

operationell-, integritets-, strategisk-, teknologisk och information- samt auktorisations-

risk (ibid). De huvudgrupper som enligt studiens resultat hade den största andelen 

riskinformation i årsredovisningen var strategisk risk (1957 ord om risk) följt av 

operationell risk (899 ord om risk) och finansiell risk (674 ord om risk). De resterande 

huvudgrupperna utgjordes sammanlagt av 243 ord om risk. Att bolagen tenderade att 

redovisa strategisk- operationell- och finansiell risk mer omfattande än övriga 

riskgrupper menade Linsley & Shrives (2006) kunde förklaras av att bolag tenderar att 

fokusera mer på bred riskinformation som berörde dessa riskområden. Därmed har 

huvudgrupperna finansiell-, operationell- och strategisk risk använts i studien.  

 

Den finansiella risken beskrivs som den främsta huvudgruppen, mycket beroende på att 

den är lagstiftad och obligatorisk för bolagen (Combes-Thuélin et al. 2006; Oliveira et 

al. 2011). Denna typ av riskkaraktär är oftast kopplat till olika finansiella mätinstrument 

och utgörs av en mängd undergrupper: valuta-, ränta-, likviditet-, och olika 

marknadsrisker (IFRS 7, 2013). De övriga huvudgrupperna av risk används också 

frekvent av bolag men skiljer sig i det avseendet att de utgörs av en frivillig 

information, vilket innebär att det är upp till bolagen att vara transparanta med 

informationen (Oliveira et al. 2011). Den operationella risken går att relatera till de 

interna processerna som sker inom bolaget och för att exemplifiera kan några 

undergrupper nämnas: effektivitets-, hälsa och säkerhets- och miljörisk (Linsley & 

Shrives, 2006). Den strategiska risken går att relatera till faktorer som påverkar bolaget 

externt och exempel på undergrupper som ryms under denna huvudgrupp kan beskrivas 

som: marknads-, affärs- och värderingsrisk (ibid). 
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2.6.2 Riskorientering  

Tidigare forskning ger sken av vissa trender inom riskorienteringen (Rajab & Handley-

Schachler, 2009). Ett sätt att se på risk är utifrån signalvärdets tidsaspekt. Det vill säga 

att risken beskrivs i ordalag som gör att det går att uppfatta en tidsriktning i texten. Det 

finns några få studier som har försökt att orientera risken som bakåt- eller framåtriktad 

(Beretta & Bozzolan, 2004; Kajuter, 2006; Linsley & Shrives, 2006). Signalvärdet har 

betydelse för användare menar Linsley & Shrives (2006) som redogör att framåtriktad 

är mer användbar än bakåtriktad riskinformation vid beslutsfattande för användare. 

Bolagen tenderar dock att redovisa bakåtriktad riskinformation i större omfattning 

(Beretta & Bozzolan, 2004). Att det förefaller på det viset kan förklaras av att framtida 

riskinformation inte med säkerhet kan fastställas eftersom det ännu inte har inträffat och 

att bolagen därför är mer känsliga med att redovisa sådan information då den kan skada 

bolagets trovärdighet (Linsley & Shrives, 2006).  

 

2.7 Teoretisk analysmodell 
Till studiens fortsatta arbete har en teoretisk analysmodell utformats. Figur 2.1 

illustrerar hur referensramen bestående av teoribildningar och tidigare litteratur har 

använts vid det empiriska analysarbetet. Modellen utgår från ett partsförhållande mellan 

det bolag som upprättar riskredovisningen och de användare som tolkar den externa 

riskinformationen. Det som eftersträvas i modellen är ökad legitimitet för bolagen och 

minskad informationsasymmetri för användare. I legitimitetsteorin argumenteras för att 

bolag kan erhålla legitimitet genom att vara transparenta med riskinformation till sina 

användare (Hassan, 2009). Samtidigt redogör agentteorin för att användare har ett 

informationsunderläge gentemot bolagen men genom att redovisa riskinformation kan 

asymmetrin reduceras (Saam, 2007). Det innebär utifrån modellen att det finns 

möjlighet att påverka användare genom signalering (figur 2.1). Signalteorin som verkar 

som den sista pusselbiten i modellen och strävan att motverka problematiken som 

uppstår mellan nämnda parter, genom att signalera om riskinformation i bolagens 

årsredovisning kan ökad legitimitet samt minskad asymmetri eftersträvas. Studiens 

utformning har inriktats mot att identifiera och analysera signalers betoning och 

karaktär för att skapa en nyanserad bild över hur bolagen redovisar riskinformation. 

Risk har orienterats mot tre huvudgrupper: finansiell-, operationell- och strategisk risk 

och av dessa har två karaktärsdrag orienterats fram till framåt- och bakåtriktad risktext. 

Turbulens omkring bolagen har beaktats som en del i analysarbetet med tanke på dess 

koppling till riskområdet och därmed har Finks modell (avsnitt 2.5) som berör bolagens 

krisfaser varit behjälplig i analysarbetet. Finks modell finns implicit inte med eftersom 

modellen är allmängiltig och inte påverkas av för stunden uppkomna händelser.  
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Figur 2.1 – Analysmodell 
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3. Metod 
Metodkapitlet redogör för studiens genomförande genom att först beskriva aktiva 

metodval för att sedan mer ingående beskriva den operationaliserade analysmetoden.  

3.1 Undersökningsmetod, synsätt och undersökningsstrategi 
Den undersökningsmetod som har använts för studien är en deduktiv ansats. Valet av 

undersökningsmetod har föranletts av att ämnesområdet som studerats har analyserats 

med hjälp av tre passande teoribildningar och relevant litteratur inom området. Dessa 

teorier samt litteratur har tillsammans bildat den teoretiska referensram som fungerat 

som grundbulten för den empiriska tolkningen och hjälpt oss i vårt arbete att dra 

slutsatser om det framkomna resultatet. Enligt Bryman & Bell (2011, s 588) kan denna 

metod beskrivas som att ”härleda verkligheten utifrån teorier”, vilket har varit det 

sättet som studiens också har genomförts på och kan beskrivas som.   

 

Studien är ämnad att skapa förståelse för hur några större aktörer inom den svenska 

skogs- och tillverkningsindustrin redovisar narrativa signaler av risk till sina användare 

genom årsredovisningen. För att skapa en större insikt för företeelsen och deras 

agerande i samband med deras redovisning har vi varit tvungna att förstå deras 

verklighet (Lundahl & Skärvad 1991, s 186) utifrån krisperioderna, före-, under- och 

efter krisen. Det har handlat om att upptäcka motiv bakom beslut till riskredovisningen. 

För att åstadkomma detta har bolagens orientering studerats runt en turbulent tidsperiod. 

Vi har använt ett aktörssynsätt där bolagen ses som enskilda aktörer i ett socialt system 

(Arbnor & Bjerke 1994, s 91). Aktörssynsättet är subjektivt och att angripa bolagens 

respektive årsredovisningar från detta perspektiv innebär att bolagens verklighet har 

studerats utifrån hur denna aktör har för syn på rådande situation (ibid).   

 

Undersökningsstrategin bestod av en kvantitativ studie med material i form av narrativ 

text. I textmassan undersöktes hur frekvent vissa ord och meningar var förkommande. 

Strategin skapade fördelningar av det empiriska materialet i form av olika kategorier 

som senare var användbara som underlag för den kvalitativa undersökningen. Den 

kvalitativa analysen fokuserades på att undersöka nyanser och textens egentliga 

innebörd utifrån den indelning den kvantitativa undersökningen gav upphov till 

(Bryman & Bell, 2011, s 313). För att analysera materialet användes en diskurs- och 

innehållsanalys.  

 

3.2 Utformning  
En longitudinell flerfallstudie ligger till grund för utformningen. Att valet föll mot 

denna design utformning motiveras av att den är vanligt förekommande vid 

kartläggning av förändringar (Bryman & Bell, 2011, s 70). Det var passande utifrån 

studiens kontext och gav möjlighet att se förändringar och trender i hur de studerade 

aktörerna inom den svenska skogs- och tillverknings-industrin redovisade narrativa 

signaler i form av risk till sina användare runt en turbulent tidsperiod. Totalt har tre 

bolag med liknade bakgrund studerats. Den stora fördelen med att använda en 

flerfallstudie jämfört med en fallstudie var att den skänker en mer representativ bild av 

skogs- och tillverkningsindustrin som helhet och ger en mer nyanserad bild än en 

fallstudie på enbart ett bolag (Bryman & Bell, 2011, s 73). 
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3.3 Urval  
Vi har valt att studera tre noterade bolag inom svensk skogs- och tillverkningsindustri; 

BillerudKorsnäs (tidigare Billerud), Holmen och SCA. Under 2012 skedde en 

sammanslagning mellan Billerud och Korsnäs och därmed namnbytet. Enligt 

branschfakta (skogsindustrierna.org) räknas till skogs- och tillverkningsindustrin; bolag 

som verkar inom massa- och papper samt den trämekaniska industrin. Val av bransch 

motiverades av att svensk skog ses som en viktig naturtillgång och att en stor del 

exporteras till andra länder. När den globala finanskrisen slog till mot omvärldens alla 

marknader innebar det stora problem för den svenska skogs- och tillverkningsindustrin 

(svd.se). Det var såldes intressant att studera hur bolagens riskredovisning omkring den 

ekonomiska krisen har förändrats. Den stora fördelen som vi såg med att använda oss av 

ett urval från en och samma bransch var möjligheten att jämföra hur bolagen redovisar 

narrativa signaler av risk utifrån det faktum att förhållandena var relativt jämbördiga för 

bolagen och att de då förutsättningsvis exponerade för likartade risker i sin verksamhet.  

 

Urvalet av bolag gjordes utifrån tre kriterier (1) att bolagen var större aktörer inom den 

svenska skogs- och tillverkningsindustrin (2) att majoritetsägande var svenskt och att 

bolagens ägarstruktur inte involverade statligt ägande samt (3) att bolagen presenterade 

årsredovisningar på svenska. Samtliga urvalskriterier omfattades under åren 2006-2012. 

Bolagen identifierades på Stockholmsbörsens Large Cap lista vilket förutsätter ett 

börsvärde på över en miljard euro (Swedbank.se). Studien har utformats runt större 

aktörer årsredovisningar eftersom dessa är mer utförliga jämfört med mindre bolag. 

Beträffande kriteriet om ett urval baserat på svenska majoritetsägda bolag utan statliga 

inslag utgick från antagandet om en mer homogen redovisning bland de valda bolagen. 

Det sista kriteriet om svenska årsredovisningar ställdes med motiveringen att vi kunde 

göra en bättre tolkning av texten om den var skriven på ett och samma språk. Bolag som 

till en början var med i diskussionen men inte uppfyllde kriterierna (2) och (3) var; 

Sveaskog, Stora Enso och Södra Skogsägarna.  

 

3.4 Litteratursökning och datainsamling 
Luleå Tekniska Universitet har bistått med ämnesdatabaser och kataloger som finns 

tillgängliga via studentaccess på hemsidan (ltu.se). Efter att ha funnit ett passande 

ämnesområde riktades fokus mot relevanta artiklar som utgick från sökningar i 

databasen Primo. Om sökningarna inte gav någon träff efter en specifik artikel användes 

LTUs egen databas för journals. Vanligt förekommande sökord som användes i studien 

var ord som: disclosure of information, disclosure of risk, transparency, information, 

legitimacy theory, agency, signaling, annual reporting, crisis. Sökorden var både på 

svenska och engelska. Datainsamlingen var en enkel process där arbetet innebar att 

samla in aktuella dokument för studien. Årsredovisningar för åren 2006-2012 var alla 

tillgängliga att ladda ner elektroniskt via bolagens respektive hemsida i PDF-format.  

 

3.5 Analysmetod 
I analysen har en diskursanalys använts som bygger på kodning av text i bolagens 

årsredovisningar (Widerberg, 2002, s 159). Diskursanalysen är lämplig att använda vid 

textanalys (Bryman & Bell, 2003, s 413). Eftersom analysen tillämpats på ett 

textmässigt innehåll avsattes en stor del åt detta i det empiriska avsnittet (Widerberg, 

2002, s 159). Studiens syfte utgör grunden för den risktext som betraktas. Genom att ta 

del av hela årsredovisningen, kunde vi utifrån helheten, tolka en specifik del 

(Widerberg, 2002, s 162). I förekommande fall, den text som behandlar risk genom de 

olika kategoriseringarna. Diskursen har med andra ord varit oss behjälplig i 

http://www.skogsindustrierna.org/branschen/branschfakta
https://www.swedbank.se/privat/spara-och-placera/aktier/lar-mer-om-vardepapper/aktieskola/hur-bolagen-klassificeras/index.htm
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genomförandet av det textmässiga analysarbetet. I studien har diskursen haft en 

betydande roll för att skapa ett djup i analysarbetet.    

 

För att kunna kvantifiera texten och skapa en jämförbarhet över tid har en 

innehållsanalys tillämpats (Bergström & Boreus, 2005, s 18). Analysmetoden kan 

komplettera annan forskningsmetodik (Bryder, 1985, s 2) vilket lämpade sig i analysen 

som bygger på både kvalitativa- och kvantitativa inslag. Genomförd operationalisering 

har använts för att skapa analysenheter vilket bidragit till jämförbarhet i olika resultat av 

den kvantifierade texten (Bryder, 1985, s 58). Innehållsanalysen har varit tillämpbar 

eftersom det empiriska materialet har omfattat en stor andel text. Analysen har 

möjliggjort jämförelser som varit behjälpliga vid fördjupning och tolkning av diskursen 

(Bergström & Boreus, 2005, s 84). Det sista steget i operationaliseringen beskriver en 

tolkning av signalvärde. Den genomfördes med en manuell innehållsanalys för att skapa 

en mer korrekt bild av fördelningen av signaler. I det empiriska analysmaterialet 

förekom frekvent ord som enskilt inte utgjordes av en signalriktning men som i 

sammanhanget, på ett tydligt sätt kunde hänföras till ett signalvärde (ibid).  

 

3.6 Operationaliserad metodmodell för analys  
När all data i form av årsredovisningar för respektive bolag samlats in kunde arbetet 

med att sortera och analysera det empiriska materialet sättas igång. Själva grunden för 

den operationaliserade processen utgick från den teoretiska referensramen och landade i 

en utvecklad metodmodell för analys bestående av tre kodningsscheman. De tre 

framtagna kodningsscheman har guidat oss i identifiering-, orientering- och sortering- 

av signaler i de olika kategorierna. Att operationalisera data på detta sätt har resulterat i 

olika fördelningar som gett oss möjligheten till ett mer ingående analysunderlag. Texten 

har i sin helhet identifierats för att inte gå miste om sammanhanget och signalvärdets 

bakomliggande styrka. För att hantera och sortera information har Microsoft Excel 

använts vid bearbetningen av den extensiva texten och har varit ett fullgott hjälpmedel 

för oss i vårt arbete. De noterade bolagen som undersökts i studien har genomgående 

redovisat stor mängd information genom sina årsredovisningar. Den information som 

varit aktuell för att uppnå studiens syfte har fokuserat på den narrativa texten. 

Information som således exkluderats och inte behandlats i årsredovisningarna härrör de 

finansiella rapporterna såsom resultat, balansräkning och tillhörande noter.  

 

Den inledande fasen vid den första kodningen innebar att identifiera en intressant 

tidsperiod att studera redovisningen av risk utifrån. Det har visat sig genom årens lopp 

att uppmärksamheten på riskområdet har ökat vid kriser/turbulenta perioder (Höring & 

Gründel, 2011; Power, 2004). Studien relaterades därför till en tidsperiod kännetecknad 

av turbulens (Haji & Ghazali, 2012). Under hösten 2008 kollapsade den Amerikanska 

storbanken Lehman Brothers och skapade enorm uppståndelse på diverse marknader 

runt om i världen (svd.se). Skogs- och tillverknings-industrin var en bransch som 

drabbades hårt av detta (skogsaktuellt.se). En intressant tidsperiod var således att 

studera om det skett förändringar i signaleringen i årsredovisningarna en tid före-, 

under- och efter denna krisperiod som illustreras grafiskt (se figur 3.1). Enligt vår 

operationalisering har årsredovisningarna definierats som före krisen 2006-2007, under 

krisen 2008-2009 och efter krisen 2010-2012. För att skapa en bättre förståelse för 

bolagens agerande i förhållande till tidsperioden kompletterades studien med Finks 

krismodell (se avsnitt 2.5). Detta gjordes specifikt för varje bolag för att kunde 

säkerställa att de befann sig i samma skede som den globala konjunkturen. När 

tidsperioden var definierad kunde identifieringen av risktext inledas.  
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Figur 3.1 – Den första kodningen  

 

Den andra kodningen innebar ett omfattande arbete med att granska bolagens respektive 

årsredovisningar för att kunna identifiera olika typer av signaler. Operationaliseringen 

utgick från vad texten i narrativa ordalag signalerade om. Grafiskt illustreras en bild 

föreställande de tre huvudkategorier som användes i studien: finansiell-, operationell- 

och strategisk risk. Finansiell risk orienterades om den på något sätt var relaterad till 

bolagens finansiella mätinstrument. Operationell risk orienterades om den var kopplad 

till bolagets interna verksamhet samtidigt som den strategiska risken orienterades om 

den var relaterad till bolagets externa verksamhet. För att exemplifiera, kunde ett 

textstycke som beskrev att ”minskad sårbarhet vid förändrad konjunktur förebyggs med 

bred kundgrupp” orienteras som en marknadsrisk vilket enligt vår egen definition 

kunde ses som en undergrupp till den strategiska risken. Marknaden är extern för ett 

bolag, därför passar denna typ av text bäst in på definitionen av strategisk risk. Ibland 

var gränsdragningen svår att utse, risk som var relaterad till framförallt miljö kunde i 

flera avseenden orienteras till både den operationell- och strategisk risk, beroende på 

hur den uttrycktes i texten vilket var en utmaning för oss.  

 

 

Figur 3.2 – Den andra kodningen   

 

Den tredje kodningen innebar en ytterligare operationalisering av signalkaraktär. Under 

varje huvudkategori, finansiell- operationell- och strategisk risk granskades om 

signalerna var av en framåt- eller bakåtriktad karaktär. Enligt egen definition sågs 

framåtriktade risksignaler som någonting som förväntas inträffa i framtiden, något som 

gjordes för stunden med framtiden i åtanke och eller allmänna uttalanden om framtida 

risker. För att illustrera detta ges ett exempel på en hur en framåtriktad signal har 

identifierats i texten ”industrivirke kan komma att eldas upp på grund av brist på 

bränsle till förädling”. Signalen beskriver att det finns något i framtiden som med stor 

sannolikhet kommer att påverka bolaget. Följaktligen bestämdes också de bakåtriktade 

risksignalerna som något som hade utförts tidigare, text om mätningar av historisk data 

och/eller allmän text som hade tendenser som gick att uppfatta som bakåtriktad 

riskinformation. Den stora anledningen till att vi valde att studera den identifierade 

narrativa riskens betoning i form av framåt- och bakåtriktad riktning var för att få en 

större insikt i bolagens redovisning. Genom att studera bolagens riskredovisning före, 

under och efter krisen kunde vi se om bolagen tenderade att rikta sin redovisning åt 

Finansiell risk Operationell risk Strategisk risk 
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någon håll beroende på var bolaget befann sig i förhållande till krisen, vilket gav en 

större bild av redovisningen.  

 
 

Figur 3.3 – Den tredje kodningen  

 

3.7 Metodproblem - Reliabilitet och Validitet  
Metodavsnittet består av redogörelser för hur kodningar har utformats och vilka 

definitioner som har använts vid operationaliseringen. Att tillhandahålla en tydlig bild 

för tillvägagångssätt har varit av hög prioritet. Detta är reliabilitetsstärkande eftersom 

det säkerställer att resultat i liknande studier får mindre avvikelser (Hellevik, 1996, s 

147). Genomförandet följer i metoden under operationalisering och ska ses som en 

guide genom arbetet med årsredovisningarna.  

 

När årsredovisningarna lästes urskildes att riskinformationen i hög grad var 

koncentrerad till ett speciellt avsnitt i årsredovisningen. De delar som handlade om risk 

och inte låg under ett av dessa riskavsnitt uppfattades genom att bolagen, på ett 

övertygande sätt, avsåg att redovisa texten som risk enligt vald definition. Att 

majoriteten av den text som analyserats kommit från dedikerade avsnitt om risk i 

årsredovisningarna innebar att urvalsprocessen antog en högre grad av standardisering 

vilket var reliabilitetsstärkande (Hellevik, 1996, s 147).     

 

Underlaget för den empiriska studien bygger på sekundärdata. Eftersom vi inte i någon 

grad hade möjlighet att påverka det textmässiga innehållet stärktes validiteten (Bryman 

& Bell, 2011, s 68). Texten har tolkats och valts ut genom föreliggande teoretiska 

definitioner. För att minimera slumpmässiga fel har vald text bearbetats flera gånger 

med genomläsning av total text och sedermera bearbetning genom operationaliseringen. 

Delar som sett lika ut mellan åren har kontrollerats flera gånger för att säkerställa att 

signalerna bedömts på samma sätt. Att text både tolkats och mätts har bidragit till ett 

starkare analysmaterial enligt Johnson, Onwuegbuzie, & Turner (2007) eftersom de 

textmässiga tolkningarna kunde ställas mot en kvantifierbar mängd vilket till högre grad 

säkerställde validiteten (Greene, Caracelli, & Graham, 1989). 

Det uppstod problem i det empiriska arbetet när text om risk kodades, att komma fram 

till vilken definition som skulle användas eftersom detta kunde påverka det slutgiltiga 

resultatet. I den teoretiska referensramen kan vald definition utläsas. Det finns två 

anledningar till att en definition valdes. För det första finns det ingen accepterad 

enhetlig definition av risk. För det andra gav det möjlighet att välja en definition som 

ansågs användbar i studerandet av årsredovisningar. Detta utfördes i syfte att stärka 

studiens validitet.  

Framåtriktad

Bakåtriktad

Finansiell 
risk 

Framåtriktad

Bakåtriktad

Operationell 
risk 

Framåtriktad

Bakåtriktad
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4. Empiri 
Kapitlet presenterar hur de tre bolagen har redovisat risker i samband med sina 

årsredovisningar. För att få en uppfattning om förändringar i redovisningen har åren 

framställts var för sig och behandlat respektive bolags årsredovisning i korta drag. 

Varje årsredovisning utgörs av en allmän text om hur bolaget själva beskriver det 

rådande året. Därefter berör empirin hur bolaget signalerat till sina användare utifrån 

tre riskkategorier: finansiell, operationell- och strategisk. Det sista som behandlas efter 

att bolagen presenterats är en sammanfattande tabell för de aktuella åren.  

 

4.1 En översikt av identifierade narrativa risksignaler  
Nedan illustreras en översikt av de totala narrativa risksignaler som identifierats för 

respektive bolag över den studerade perioden (se figur 4.1). En tydlig förändring som 

presenteras visar fördelningen av risktext i förhållande till total narrativ text i bolagens 

årsredovisning för perioden. Det vill säga hur stor andel narrativ text om risk som 

bolagen redovisar för sina användare. Anmärkningsvärt är den relativt höga nivå som 

Billerud förhåller sig på under den första perioden, samtidigt visar både Holmen och 

SCA lägre nivåer jämfört med resterande period som studerats. För hela perioden 2006-

2012 går det att se en ökning av narrativ risk förekommande i bolagens årsredovisning 

(se bilaga 1). En förklaring till att andelen risk befinner sig på ungefär samma 

procentuella nivåer under perioden, trots att den totala risktexten har ökat i omfattning, 

beror på att årsredovisningarnas totala narrativa del har ökat i nästan lika stor 

omfattning som risktexten. Det innebär att bolagens riskandel har legat kvar och pendlat 

mellan 10-15 procent för perioden (se figur 4.1). Sammanfattningsvis kan det 

konstateras att samtliga bolag redovisar en betydande andel risk i sina respektive 

årsredovisningar och trenden är uppåtgående.  

 

 

 
 

Figur 4.1 – Andel risktext 
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4.2 Årsredovisningar 2006 
4.2.1 Billerud 

Året 2006 beskrivs i korthet av Billerud som ett positivt år. Under hela året var 

efterfrågan stark på bolagets produkter som gjorde det möjligt att höja priserna vid ett 

antal tillfällen. Detta i kombination med en viss bibehållen kostnadsstruktur skapade 

underlag för en god resultatutveckling. Billerud medgav att konjunkturen för massa och 

papper hade varit stark men att bolaget stod inför stora framtida utmaningar. 

Rörelseresultatet uppgick till 552 MSEK. I Billeruds årsredovisning var andelen 

narrativ risktext 18 procent (figur 4.1).   

 

Den riskkategori som får relativt mest utrymme i Billeruds årsredovisning för året 2006 

är finansiell risk, 58 procent (figur 4.2). Billerud uttrycker att hanteringen av den 

finansiella risken sker i enlighet med en av styrelsen årligen fastställda finanspolicy. 

”[…] lånens återbetalningsstruktur ska anpassas så att låneförfallet ett enskilt år inte 

överstiger 25 procent av den totala lånestocken. Räntebindningstiden för 

skuldportföljen kan variera mellan tre och tretton månader. Finansiella placeringar får 

endast göras i vissa typer av instrument med låg risk varvid räntebindningstiden inte 

får överstiga sex månader. Billeruds finansiella mål anger också att nettoskuld-

sättningsgraden ska ligga mellan 0,6 och 0,9 gånger.” (s 48).  

 

Operationell risk redovisas med 36 procents viktning för året 2006 och framförallt 

redogör bolaget för risk förknippad med miljö och miljötillstånd som en framtida 

osäkerhet. Billerud uttalar att ”regeländringar kan leda till krav på betydande 

nyinvesteringar för att möjliggöra fortsatt produktion. Även om verksamheten håller sig 

inom tillståndens ram finns risken för negativa reaktioner från omgivningen.” (s 48) 

 

Den riskkategori som får relativt minst utrymme i Billeruds årsredovisning för året 2006 

är den strategiska risken, 6 procent (tabell 4.2). Billerud yttrar sig om den viktiga 

energifrågan och dess framtida utveckling ”[…] det har diskuterats mycket kring svensk 

energipolitik under året och det råder ingen tvekan om att bristen på konkurrenskraftig 

el ställer Billerud och hela basindustrin inför stora utmaningar.” (s 4) 

 

4.2.2 Holmen  

Holmen beskriver året 2006 som ett framgångsrikt år. Efterfrågan på bolagets trävaror, 

tryckpapper och kartong var god. Speciellt stor var efterfrågan på virke. Det innebar att 

bolagets produktion kunde accelerera samtidigt som priserna kunde höjas. Oroväckande 

tecken som bolaget valde att flagga för var de svenska elpriserna som visade 

rekordnivåer samt eventuell konkurrens från nya aktörer. Rörelseresultatet för året 

hamnade till slut på 2 303 MSEK.  I Holmens årsredovisning var andelen narrativ 

risktext 11 procent (figur 4.1).  

 

Den finansiella risken är den riskkategori som är den mest frekvent förekommande för 

året 2006, 92 procent (tabell 4.2). En tydlig oro som Holmen signalerar till sina 

användare är mot de rekordnivåerna på leveranspris som lamslår den svenska 

elmarknaden. Holmen redogör att deras hantering för att minska exponeringen mot 

förändringar i elpriset är att ”använda sig av fysiska leveransavtal… samt finansiella 

säkringar”. (s 43) I årsredovisning för 2006 presenteras ingen operationell risk.  

 

Den strategiska risken utgör en ytterst liten del av den totala risken som redovisas för 

året 2006, endast 8 procent narrativ risktext förekommer. Holmen skickar tydliga 

signaler om den risk som de bedömer är betydande utifrån den snabba utbyggnaden av 
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biobränslebaserade värmeverk i Mellansverige. ”[…] i den rådande bristen på 

biobränsle i området är risken påtaglig att än större kvantiteter industrivirke i 

framtiden kommer att eldas upp istället för att förädlas.” (s 19) samt ”[…]värmeverken 

har också god betalningsförmåga på grund av olika statliga subventioner, vilket kan 

komma att trissa upp virkespriserna i området.” (s 19) 

 

4.2.3 SCA 

Året 2006 beskrivs av SCA som ett år i återhämtningens tecken. En ökad efterfråga på 

hygienartiklar och transportförpackningar låg till grund för en högre lönsamhet. 

Faktorer som bidrog till ett bra marknadsklimat ansågs ligga i flera utvecklingsländers 

framfart och tillväxt. Bolaget tryckte även på den inneboende styrkan som sågs i den 

egna råvaruutvinningen. Framtiden beskrevs med positiva ordalag. Rörelseresultatet 

uppgick till 8 505 MSEK. I SCA årsredovisning var andelen narrativ risktext 10 procent 

(figur 4.1).   

 

Textmässigt är den finansiella risken relativt störst i omfattning av riskkategorierna för 

året 2006, 93 procent (tabell 4.2). Innehållsmässigt läggs stor vikt vid att redogöra för 

ren finansiell data uppblandat med narrativ text. Ett typexempel för hur SCA redovisar 

finansiell risk: ”[…] för att begränsa refinansieringsrisken samt upprätthålla 

likviditetsreserv har SCA två syndikerade bankfaciliteter; 750 MEUR (6 784 MSEK) 

med slutförfall 2008 och 1 200 MEUR (10 855 MSEK) varav 60 MEUR (543 MSEK) 

med slutförfall 2010 och 1 140 MEUR (10 312 MSEK) med slutförfall 2011.” (s 68) I 

årsredovisning för 2006 förekommer ingen narrativ redovisning av operationell risk. 

Den strategiska risken redovisas kortfattat för olika produktsegment och tillgänglighet 

på råvara. SCA beskriver att de är utsatta för en minskad risk eftersom bolaget har egen 

utvinning av råvara vilket minskar beroendet och är en konkret konkurrensfördel. En 

återspegling på hur SCA 2006 redogör för strategisk risk: ”[…] de affärsmässiga 

riskerna inom Förpackningar är främst relaterade till den allmänna efterfrågan i 

Europa, kapacitetstillväxt från mindre konkurrenter samt kostnadsutvecklingen för 

returpapper och energi.” (s 10) 

 
 

Tabell 4.2 – Sammanfattning 2006 

Bolag RörelseresultatFördelning av risk Beskrivning av året Risk citat

Billerud MSEK 552 

Finansiell risk 58% 

Operationell risk 36% 

Strategisk risk 6% 

Ett positivt år med stark 

efterfrågan men med viss 

tillförsikt inför framtiden.

”regeländringar kan leda till 

krav på betydande 

nyinvesteringar för att 

möjliggöra fortsatt 

produktion. 

Holmen MSEK 2 303

Finansiell risk 92% 

Operationell risk 0% 

Strategisk risk 8% 

Framgångsrikt år med god 

efterfråga dock signaleras en 

viss oro över energipriser och 

eventuell konkurrens.

”i den rådande bristen på 

biobränsle i området är risken 

påtaglig att än större 

kvantiteter industrivirke i 

framtiden kommer att eldas 

upp istället för att förädlas.” 

SCA MSEK 8 505

Finansiell risk 93% 

Operationell risk 0% 

Strategisk risk 7% 

Ett år av återhämtning, ökad 

efterfråga och signaler om 

positiva marknadstrender går 

att utläsa i texten. 

”de affärsmässiga riskerna 

inom Förpackningar är främst 

relaterade till den allmänna 

efterfrågan, kapacitetstillväxt 

samt kostnadsutvecklingen"
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4.3 Årsredovisningar 2007 
4.3.1 Billerud  

Året 2007 beskrivs som ett fortsatt bra år för Billerud. Orderböckerna var genomgående 

starka under hela året även om en viss försvagning kunde urskiljas mot slutet. Det var 

främst kostnadsökningar i vedråvara och valutaförändringar som drog ner resultatet för 

året. Rörelseresultatet uppgick till 590 MSEK. Billerud framhåller att den utmärkande 

risken starkt är förknippad med valutaförändringar både i Sverige och i utlandet, det 

rådande konjunkturläget samt bolagsspecifika företeelser. I Billeruds årsredovisning var 

andelen narrativ risktext 13 procent (figur 4.1).   

 

Finansiell risk är den mest frekvent förekommande riskkategorin i årsredovisningen för 

året 2007, 49 procent (tabell 4.3). Billerud uttalar sig om att bolaget i relativt hög grad 

är riskexponerad för ”valutaförändringar genom att huvuddelen av intäkterna 

faktureras i utländska valutor samt att faktureringen som sker i SEK, är nära relaterad 

till marknadsprissättning i andra valutor.” (s 58)  

Billeruds operationella risk utgör inga större förändringar i årsredovisningen för året 

2007 jämfört med året innan (tabell 4.3). Bland annat lyfter bolaget fram eventuella 

underhållsstop i bolagens anläggningar som något som påverkar produktionen och som 

således innebär ökade kostnader. Billerud uttrycker att ”utebliven produktion medför 

något lägre leveranser under en längre tid både före, under och efter stoppet”. (s 59) 

 

Strategisk risk redovisas med 7 procent (tabell 4.3) vilket är begränsat med utrymme i 

årsredovisningen. Billerud betonar framförallt den rådande råvarubristen som har 

medfört stora kostnadsökningar. Som ett led för att ”möta konkurrensen har Billerud 

bildat ett råvarubolag inom koncernen vars uppgift är att försörja Billeruds industrier 

med råvara”. (s 45) 

 

4.3.2 Holmen  

Holmen beskriver 2007 som ett positivt år. Efterfrågan var stark, till och med starkare 

än föregående år vilket resulterade i prishöjningar inom alla tre produktområden. Trots 

positiva tankegångar nåddes inte resultatnivån för bolagets största affärsområde, 

Holmen Paper hade ett ansträngande år. Enligt bolaget ansågs anledningen vara en 

ineffektiv kostnadsstruktur. Rörelseresultatet för året stannade vid 2 843 MSEK. I 

Holmens årsredovisning var andelen narrativ risktext 14 procent (figur 4.1).   

 

Holmen lägger nästintill enbart fokus på den finansiella riskkategorin i bolagets 

årsredovisning för året 2007, andel 81 procent (tabell 4.3). En väsentlig risk som får 

utrymme är den osäkra utgång som följer av Holmens två tvister i kammarrätten som 

ännu inte är helt avslutade. I båda fallen rör det sig om dotterbolag till Holmen där 

sakfrågan behandlar skatter vilket eventuellt kan påverka bolagets resultat negativt.  

 

Operationell risk tillkommer i och med årsredovisningen för året 2007 (tabell 4.3). 

Bolaget redovisar riskkategorin i relativt liten omfattning motsvarande 10 procent 

(tabell 4.3). Bolaget redogör för osäkerheten i kostnadsutvecklingen som de menar styrs 

av ”prisutvecklingen för insatsvaror och personal samt hur väl koncernen lyckas öka 

effektiviteten i produktion och administration.” (s 26)  

 

Riskuttalanden om bolagets strategiska risker beskrivs fåordigt i årsredovisningen för 

året 2007 motsvarande en andel på 9 procent (tabell 4.3). Ett exempel på utlåtande ur 

årsredovisningen på hur Holmen beskriver sin oro på pappersmarknaden. ”[…] 

användandet av ny informationsteknik i Västeuropa och Nordamerika påverkade 
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negativt försäljningen avsalumassa till skriv- och tryckpapper, ett område utan tillväxt 

under 2007.” (s 27)  

 

4.3.3 SCA 

SCA gjorde bra ifrån sig under året 2007 och redovisade ett rörelseresultat på 10 147 

MSEK. Ökade priser på råvara och inom vissa produktgrupper ansågs vara 

bakomliggande faktorer till framgången. Bolaget arbetade aktivt för att effektivisera och 

förtydliga tillväxtstrategier för att möta upp mot nya krav på branschens aktörer. 

Marknadsutsikter beskrevs som svårbedömda och viss oro uttrycktes över den 

försvagning som skett inom vissa segment över den senaste tiden. I SCA årsredovisning 

var andelen narrativ risktext 13 procent (figur 4.1).   

 

Narrativ risktext om finansiell risk redovisas med en relativ omfattning på 61 procent 

för året (tabell 4.3). SCA beskriver att bolaget är exponerade för valutaförändringar i 

stor grad. Säkringar av olika former är vanligt förekommande och ett exempel på hur en 

sådan signalering kan se ut: ”[…]valutasäkringar som avser anläggningstillgångars 

anskaffningsvärde skulle, om den svenska kronan ensidigt hade försvagats/förstärkts 

med 5 procent, ökat/minskat det egna kapitalet med 6 (28) MSEK.” (s 75) 

 

Operationell redovisas med relativt omfattning på 23 procent vilket är en stor ökning 

från föregående år (tabell 4.3). Ett område SCA pekar ut som operationellt viktigt är 

råvarutillgång. Signalen för hantering av denna möjliga problematik lyder: ”[…] genom 

den höga integrationsgraden minskar SCAs exponering för prishöjningar på råvara.” 

(s 56) 

 

Den strategiska risken har ökat i viktningen till 16 procent för året (tabell 4.3). En risk 

som SCA redogör för är förändringar i kund- och konsumentbeteende. Bolaget uttrycker 

att göra saker i rätt tid är en viktig aspekt för att kontinuerligt kunna möta upp kundens 

krav. Ett citat för hur SCA signalerar: ”[…] utvecklingsarbetet sker ofta i direkt 

samarbete med kunder, vilket gör det möjligt att tidigt uppmärksamma förändrade 

kundbeteenden och därmed minska risken för negativ påverkan”. (s 55)    

 

 
 

Bolag Rörelseresultat Fördelning av risk Beskrivning av året Risk citat

Billerud MSEK 590

Finansiell risk 49% 

Operationell risk 44% 

Strategisk risk 7% 

Fortsatt positivt år med 

genomgående starka 

orderböcker dock vissa 

kostnadsökningar.

”utebliven produktionen 

medför något lägre 

leveranser under en längre 

tid både före, under och 

efter stoppet”

Holmen MSEK 2 843

Finansiell risk 81% 

Operationell risk 10% 

Strategisk risk 9% 

Fortsatt goda 

förutsättningar dock 

signaleras det om en 

ineffektiv 

kostnadsstruktur. 

”användandet av ny 

informationsteknik i 

Västeuropa och 

Nordamerika påverkade 

negativt försäljningen"

SCA MSEK 10 147 

Finansiell risk 61% 

Operationell risk 23% 

Strategisk risk 16% 

Goda förutsättningar 

med ökad prisbildning. 

Signaleras om 

strategiska initivativ.

”genom den höga 

integrations-graden 

minskar exponering för 

prishöjningar på råvara.” 
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Tabell 4.3 – Sammanfattning 2007 

4.4 Årsredovisningar 2008 
4.4.1 Billerud  

Året 2008 beskrivs i korthet av Billerud som när ”verkligheten förändrades”. Det som 

de menar startade bra med en fortsatt positiv marknadstrend förändrades ganska snabbt 

mot slutet när lågkonjunktur och finanskris var en realitet. Billerud beslöt i ett tidigt 

skede att begränsa sin produktion i flera maskiner och tvingas därmed också varsla 125 

personer. För helåret uppfördes ett rörelseresultat på 289 MSEK. I Billeruds 

årsredovisning var andelen narrativ risktext 13 procent (figur 4.1).   

 

Året 2008 är första året som den finansiella risken inte omtalas mest frekvent totalt sett 

utifrån de olika riskkategorierna i Billeruds årsredovisning, andel 40 procent (tabell 

4.3). Finansiell risk utgör fortfarande ett stort inslag i bolagets riskredovisning men har 

för året fått stå tillbaka mot den operationella risken som ökat sin andel narrativ text.  

Bolaget påpekar att den huvudsakliga exponeringen sker mot valuta och ränterisk. 

 

Den operationella risken har i och med Billeruds årsredovisning för 2008 varit den mest 

omtalade riskkategorin med en relativ andel 51 procent. I skenet av en vikande 

konjunktur fattade Billerud beslut om att reducera företagets fasta kostnader med 

betoning på arbetskraft. Den egna kommentaren på åtgärdsplanen ur risksynpunkt 

beskrevs enligt följande: ”[…] detta kommer inte nämnvärt att påverka Billeruds 

produktions- eller utvecklingskapacitet, men det är naturligtvis med tungt hjärta vi gör 

det. Dock är det nödvändigt för att anpassa företaget till nya förutsättningar.” (s 5) 

 

Den strategiska risken har för året ökat lite mer i omfattning jämfört med föregående år, 

9 procent. Billerud ser med stor oro på det som händer på de europeiska marknaderna. 

Det ges i uttryck som: ” […] en långvarigt utdragen situation med en 

avsalumassamarknad i obalans samt ett oförändrat kostnadsläge kan försämra 

Billeruds finansiella ställning” (s 45) och en liknande utsaga lyder; ”[…] en fortsatt 

försvagning av konjunkturen i och utanför Europa under kommande kvartal kan komma 

att ytterligare påverka prisbild och marknadsmix negativt inom affärsområdet.” (s 44)  

 

4.4.2 Holmen  

Holmen beskriver året 2008 som turbulent och som ett år av omställning. Efterfrågan 

inom alla tre produktområdena sjönk och bolaget kunde urskilja en vikande 

byggkonjunktur som påverkade resultatet negativt. Bolaget brottades med att anpassa 

utbud till efterfrågan och följden innebar kapacitetsminskningar genom 

personalneddragningar samt stängning av viss produktion. Rörelseresultatet uppgick till 

1 412 MSEK. . I Holmens årsredovisning var andelen narrativ risktext 14 procent (figur 

4.1).  

 

I årsredovisningen för 2008 får den finansiella risken likartat med utrymme jämfört med 

föregående år, motsvarande 81 procent (tabell 4.4). Signalerna är visserligen tyngda av 

den osäkerhet som råder på marknaderna och speglas i valuta- och råvarupris men 

Holmen försöker dock att påvisa att nedgången inte har effekt på kort sikt genom fasta 

avtal och säkringar på längre sikt.   

 

Operationell risk omfattar en relativ andel av 10 procent (tabell 4.4). Holmen tenderar 

att fokusera på vissa risker kopplade till de omstruktureringar som varit i behov att 

genomföras under året 2008. Under året har Wargöns bruk fått stänga igen och 

produktionen vid Hallsta Pappersbruks maskin och returpapperslinje har upphört. 
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Holmen uttrycker en osäkerhet kring framförallt storleken på avsättningarna som avser 

kostnader för återställandet av fabriksområde. Ett exempel på uttalanden i 

årsredovisningen ”[…] några större förändringar finns inte aviserade men om 

förutsättningarna skulle ändras kan behov av ytterligare avsättningar aktualiseras”. (s 

81) Holmen signalerar en viss osäkerhet kring Rysslands beslut om att höja 

virkestullarna till 50 euro per kubikmeter vilket förespås kunna påverka virkespriset. 

Holmen betonar att importen från Ryssland är ringa men att bolaget ändå ”påverkas av 

den ökade konkurrensen och det pristryck som följde i spåren av hotet om tullar”. (s 21) 

 

4.4.3 SCA  

SCA menar att marknader förändrats i finanskrisens spår. Bolaget uttrycker att de 

påverkades av detta men påtalade att de klarade sig bättre än snittet eftersom en del av 

produktsegmentet innefattade vardagliga konsumtionsvaror. Dock slog krisen hårdare 

mot deras mer konjunkturkänsliga produkter. SCA påpekade att det är viktigt att ta 

strategiska initiativ för att komma stärkt ur krisen. Rörelseresultatet uppgick till 10 147 

MSEK. SCA beskriver att de initialt är utsatta för en lägre risk i och med deras 

affärsfokus, med en mindre konjunkturkänslig produktmix och många kunder. I SCAs 

årsredovisning var andelen narrativ risktext 14 procent (figur 4.1).   

 

Den finansiella risken är fortsatt relativt textomfattande, 73 procent (tabell 4.4). Den har 

utökats i förhållande till övriga riskkategorierna. SCA är exportberoende och en kris 

medför ofta försvagade valutor. En stark krona utgör därmed en risk. Bolaget beskriver 

detta som ”om den svenska kronan ensidigt hade försvagats/förstärkts med 5 procent 

mot alla valutor skulle utestående finansiella säkringar samt leverantörsskulder och 

kundfordringar ökat/minskat årets resultat före skatt med 53 (43;) MSEK.” (s 51) 

 

Operationell risktext text har minskats i omfattning från föregående år (se bilaga 4.4). 

Den operationell viktning är för året 12 procent (tabell 4.3) SCA signalerar att risker i 

anläggningar kan göra åverkan på den operativa driften. Nedan följer ett typexempel på 

hur SCA hanterar denna risk. ”[…] SCA har upprättat en central stabsfunktion för att 

utveckla det skadeförebyggande arbetet i anläggningarna… (s 34) 

 

Den strategiska risken har också minskats, likt den operationella risken, i omfattning för 

året 2008 och uppgår till en andel av 15 procent (tabell 4.4). SCA framhåller att de är 

utsatta för omvärldsrisker eftersom de till stor grad verkar internationellt. Det handlar 

om allt från olika regleringar till politiska förändringar. För att motverka en möjlig 

problematik vid förändringar hanterar SCA detta ”genom att bedriva en omfattande 

omvärldsbevakning och aktivt medverka i branschorganisationer försöker SCA förstå 

och hantera omvärldsrisken.” (s 33)  
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Tabell 4.4 – Sammanfattning 2008 

 

4.5 Årsredovisningar 2009 
Året 2009 beskrivs av Billerud som uppståndelsen och syftar till den djupgående 

finanskris och lågkonjunktur som slog hårt mot bolaget men som bolaget lyckades 

vända till ett positivt resultat i slutet av året. En allmän återhållsamhet och 

kostnadsbesparingar inom flesta områden ledde till ett rörelseresultat på 300 MSEK. I 

Billeruds årsredovisning var andelen narrativ risktext 12 procent (figur 4.1).   

 

Den finansiella risken får i Billeruds årsredovisning för året 2009 relativt mindre 

utrymme än föregående år, 38 procent (tabell 4.5). Billeruds redovisning av finansiell 

risk är också likartat från tidigare år och ett vanligt uttalande kan låta: ”[…] 

förhållanden på den globala kapitalmarknaden och för ekonomin i allmänhet i Europa, 

USA och övriga världen påverkar Billeruds verksamhet, dess finansiella ställning och 

resultat.” (s 68) 

 

Operationell risk redovisas med relativt stor omfattning i årsredovisningen för året 2009 

motsvarande 51 procent (tabell 4.5). Billeruds operativa risker speglas av omvärldens 

reaktioner som tydligt indikerar på ökad återhållsamhet och ett större kostnadstänk. 

Billerud uttrycker att bolaget under åren 2005 och 2006 har genomfört ett omfattande 

investeringsprogram inom energiområdet och att bolaget i maj månad tecknade ett 

tioårigt försörjningsavtal för elleveranser till fast pris. Billeruds kommenterar att: ”[…] 

tack vare energiinvesteringarna och det långsiktiga leveransavtalet har Billeruds 

exponering… avsevärt reducerats.” (s 4) 

 

Den strategiska risken är den riskkategori som redovisas relativt minst frekvent i 

redovisningen för året, 12 procent (tabell 4.5). Billerud framhåller att 

”marknadsutvecklingen präglas av stor osäkerhet”. Samtidigt skriver bolaget att ”ett 

förbättrat valutaläge och sjunkande priser på vedråvan ger på sikt positiva effekter”. (s 

48) 

 

Bolag Rörelseresultat Fördelning av risk Beskrivning av året Risk citat

Billerud MSEK 289

Finansiell risk 40% 

Operationell risk 51% 

Strategisk risk 9% 

Turbulent tidsperiod. 

Begränsad produktion 

samt personalvarsel. 

”detta kommer inte 

nämnvärt att påverka 

Billeruds produktions men 

det är med tungt hjärta vi 

gör det. 

Holmen MSEK 1 412

Finansiell risk 81% 

Operationell risk 10% 

Strategisk risk 9% 

Omställning pga. 

vikande efterfråga. 

Medför personalvarsel- 

och produktions-

minskningar.

”några större förändringar 

finns inte aviserade men om 

förutsättningarna skulle 

ändras kan behov av 

ytterligare avsättningar 

aktualiseras”

SCA MSEK 8 554

Finansiell risk 73% 

Operationell risk 12% 

Strategisk risk 15% 

Ett år av kris. Signaler 

om bolagets ansatthet 

som följd av det 

ekonomiska läget.

”genom omfattande 

omvärldsbevakning och 

aktivt medverkade i 

branschorganisationer 

hanteras omvärldsrisk” 
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4.5.2 Holmen   

Året 2009 beskrivs av Holmen som ett oerhört besvärligt år. Under i stort sett hela året 

var efterfrågan svag på samtliga produkter och därmed minskade också leveranserna. 

Ett visst positivt sken kunde mot slutet av året uppfattas i och med stigande priser på 

framförallt virke men annars var signalerna mest dämpade. Rörelseresultatet uppgick 

totalt till 1 620 MSEK som var i nivå med föregående år. I Holmens årsredovisning var 

andelen narrativ risktext 12 procent (figur 4.1).   

 

Finansiell narrativ risktext omfattar 38 procent för året. Redovisning av finansiell risk 

beskrivs i allmänna ordalag. ”[…] Holmens största risker avseende den finansiella 

rapporteringen kopplas till värderingen av biologiska och materiella 

anläggningstillgångar samt till finansiella transaktioner.” (s 35) 

 

Den operationella risken omfattas i samma tappning som föregående år. Viktningen 

utgör för året 12 procent (tabell 4.5). Signalerna som snappats upp har fokuserat på 

framförallt risker som har att göra med strukturella förändringar och det går även att 

uppfatta en viss aktsamhet i framtoningen i signalerna.  

 

Holmen redovisar strategisk risk motsvarande 6 procent (tabell 4.5).  Bolaget fokuserar 

på den osäkerhet och risk som har att göra med ökad konkurrens och kampen om 

resurserna som för tillfället råder mellan bolaget och övriga konkurrenter på marknaden. 

Ett överskådligt exempel på hur signalerna är riktade: ”Vi bedömer att tryckpapper, och 

då främst tidningspapper, är på väg in i en fas där strukturellt ökad konkurrens från 

nya medier kommer att påverka tillväxten i negativ riktning. Det gör att Holmen Paper 

och hela branschen står inför behov av att förändra produktionsstrukturen.” (s 1) 

 

4.5.3 SCA  

Det gångna året beskrivs av SCA som ett krisår. Vikten av strategiskt korrekta initiativ 

kan utläsas som ett huvudbudskap. De produktgrupper som i slutet av föregående år 

identifierades som en börda i form av dålig lönsamhet gick fortsatt dåligt. Investeringar 

inriktades mot områden som inte var lika utsatta i det bistra konjunkturläget. SCA 

konstaterade att den snabba anpassningen av mixen i produkt-portföljen var en direkt 

bidragande orsak till att SCA klarade sig genom krisen. Rörelseresultatet uppgick till 8 

190 MSEK. I SCA årsredovisning var andelen narrativ risktext 13 procent (figur 4.1).   

 

Finansiell risk minskar i omfattning vilket även leder till att den utgör en relativt mindre 

procentuell andel av total redovisad risk, 33 procent (tabell 4.5). SCA redogör för 

omräkningsexponering, en risk som ständigt är aktuell då omräkning av valuta sker. För 

att råda bot på en sådan problematik ges möjlighet att ”säkra en så stor andel mot SEK 

att koncernens skuldsättningsgrad är opåverkad av valutakursförändringar.” (s 50)  

 

Den operationella risken för året 2009 redovisas i relativt större grad, 25 procent (tabell 

4.5). Vikten av att ha medarbetare och ledare som kan föra bolaget i en korrekt 

strategisk riktning påpekas av SCA. Ett beskrivande citat ”[…] SCAs strategiska 

bemanningsplanering… kopplas till SCAs strategi avseende satsningar… marknader 

eller ändrad strategisk inriktning.” (s 49) 

 

Den strategiska risken var den relativt största riskkategorin under året 2009, 41 procent. 

SCA beskriver sig som en global aktör vilket innebär en större exponering på bolagets 

produkter. Bolaget påpekar vikten av strategiskt korrekta riktlinjer för verksamheten, 

bland annat beskrivs hur de arbetat under en period av stor osäkerhet: ”[…] SCA har 

reducerat påverkan av den allmänna ekonomiska konjunkturutvecklingen genom 
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satsning på hygien-verksamheten. Övriga verksamheter är mer konjunkturberoende.” (s 

46) 

 

 
 

Tabell 4.5 – Sammanfattning 2009 

 

4.6 Årsredovisningar 2010 
4.6.1 Billerud  

Året 2010 var ett framgångsrikt år för Billerud. Den globala ekonomin tog fart och 

marknader som Norden och Tyskland efterfrågade i allt större omfattning bolagets 

produkter samtidigt som utvecklingen i framförallt Asien utvecklades mer än förväntat. 

Billerud levererade till alla dessa marknader och drog nytta av den återhämtning som 

skedde inom världsekonomin. En förklaring var de goda marknadsmässiga priserna och 

en god produktmix. Rörelseresultatet uppgick till 1 037 MSEK. I Billeruds 

årsredovisning var andelen narrativ risktext 12 procent (figur 4.1).   

 

Den finansiella risken som redovisas i viss omfattning i årsredovisningen för året 2010, 

39 procent (tabell, 4.6). Bolaget trycker bland annat på möjligheten till finansiering och 

den risk som finns förankrad vid den typen av krediter. Billerud uttalar sig om en 

mängd faktorer som spelar in vid finansiering. ”[…] tillgången till ytterligare 

finansiering påverkas bland annat av ett flertal faktorer såsom marknadsvillkor, den 

generella tillgången på krediter samt Billeruds kreditvärdighet och kreditkapacitet. 

Vidare är tillgången till ytterligare finansiering beroende av att kunder, leverantörer 

och långivare inte får en negativ uppfattning om Billeruds lång- och kortsiktiga 

ekonomiska utsikter.” (s 74)  

 

Operationell risk får relativt mest utrymme i årsredovisningen för 2010, 61 procent 

(tabell 4.6). Tendenser inom riskkategorin lyfter fram miljörisker som 

exponeringsområde. Billeruds uttrycker att produktion medför ett visst ansvar gentemot 

sin omgivning. För att återge text som Billerud har redovisat i årsredovisningen finns ett 

uttaget citat. ”[…] en konkret miljörisk är konsekvenserna som skulle uppstå om 

Billerud vid normal produktion inte skulle leva upp till villkoren i tillstånden… 

Bolag RörelseresultatFördelning av risk Beskrivning av året Risk citat

Billerud MSEK 300

Finansiell risk 38% 

Operationell risk 51% 

Strategisk risk 12% 

Ett år av allmän 

återhållsamhet och 

kostnadsbesparingar.

"sjunkande priser på 

vedråvan ger på sikt positiva 

effekter”

Holmen MSEK 1 620

Finansiell risk 82% 

Operationell risk 12% 

Strategisk risk 6% 

Ett besvärligt år med 

låg efterfrågan och 

resulterande låga 

leveransernivåer.

”vi bedömer att tryckpapper, 

och då främst tidningspapper, 

är på väg in i en fas där 

strukturellt ökad konkurrens 

från nya medier kommer att 

påverka tillväxten i negativt"

SCA MSEK 8 677

Finansiell risk 33% 

Operationell risk 25% 

Strategisk risk 41% 

Fortsatt turbulent år. 

Investeringar görs i 

icke- konjunktur-

känsliga produkter. 

”SCA har reducerat 

påverkan av den allmänna 

ekonomiska 

konjunkturutvecklingen 

genom satsning på 

hygienverksamheten"
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resultera i produktionsbortfall under en tid samt utgifter i form av bland annat 

nyinvesteringar eller utgifter för andra åtgärder som måste vidtas för att komma 

tillrätta med problemen.” (s 38)  

 

Det finns ingen strategisk risk redovisad i Billeruds årsredovisningen för året 2010. Ett 

uttalande som tagits fasta vid och som har fångats upp för ge en bild av signaleringen 

vid makroverkningar för året vilket kan kopplas till strategisk påverkan. Billerud 

uttrycker att ”… vi kommer även under 2011 att undvika att ge detaljerade prognoser 

för företagets resultatutveckling, eftersom historien visat att den är svår att förutsäga 

på grund av kraftiga svängningar i kostnadsläge och konjunktur.” (s 3)  

4.6.2 Holmen  

Holmens verksamhetsår 2010 beskrivs som fortsatt besvärligt. En svag efterfrågan på 

bolagets produkter samtidigt som utvecklingen var fortsatt svårbedömd innebar 

personalneddragningar och andra kostnadsaviseringar. Trots detta signalerar Holmen 

viss framtidstro och hoppas på ljusare tider framförallt inom affärsområdet Holmen 

Skog och Holmen Energi. Rörelseresultatet uppgick för året till 1 596 MSEK. I 

Holmens årsredovisning var andelen narrativ risktext 12 procent (figur 4.1).   

 

Finansiell risk redovisas med samma relativa omfattning som föregående år, 72 procent 

(tabell 4.6). Ett tydligt drag vid signaleringen av finansiell karaktär är att bolaget 

redogör för en stor mängd kvantitativa tal i textform: ”Styrelsen kan välja att förlänga 

räntebindningen i syfte att begränsa effekten av en ränteuppgång. Under året har 

räntan för 500 Mkr bundits på 5 år  och 600 Mkr på 10 år vilket ökat den 

genomsnittliga räntebindningen till 28 månader vid utgången av 2010.” (s 38) 

 

Holmen signalerar relativt mer omfattande för den operationella risken i 

årsredovisningen för året 2010 men risken får fortsatt lite utrymme, 19 procent (tabell 

4.6). Den operationella risken som beskrivs nedan är ett exempel på hur Holmen 

signalerar till sina användare genom årsredovisningen, följande citat tar sikte på att hur 

exponeringen vid förändringar i marknaden kan reduceras genom vissa åtgärder. 

”Holmen eftersträvar en bred kundbas och ett utbud som sträcker sig över flera olika 

produktområden. Denna strävan, i kombination med långvariga kundrelationer, 

minskar sårbarheten vid förändringar i marknaden.” (s 36) 

 

Den strategiska risken som Holmen redogör för i årsredovisningen för 2010 går att 

koppla till den osäkerhet och risk som bolaget upplever inför förändrade priser och 

marknadsförutsättningar. Ett standarduttalande som går att finna i årsredovisningen: 

”Förändringar i priser och leveranser beror till stor del på utvecklingen av marknaden 

i Europa. Den påverkas i sin tur av flera faktorer, såsom efterfrågan, produktionen 

bland europeiska producenter, förändringar av import till, samt möjligheterna att med 

lönsamhet exportera från, Europa.” (s 36) 

 

4.6.3 SCA 

Året 2010 beskriver SCA som ett bättre år med återhämtning inom alla produktsegment. 

Det går dock att tyda en osäkerhet med anledning av de efterdyningar som globalt 

trotsar marknaderna. En stark svensk krona och högre råvarupriser oroar bolaget. 

Rörelseresultatet uppgick till 8 677 MSEK. SCA håller hårt på att den valda strategin 

med låg konjunkturkänslighet är en starkt bidragande faktor till en låg risknivå. I SCA 

årsredovisning var andelen narrativ risktext 13 procent (figur 4.1).   
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Finansiell narrativ risktext omfattas av 32 procent (tabell 4.6). SCA beskriver i texten 

att det är viktigt att kunna finansiera verksamheten och möta upp de förpliktelser som är 

ställda mot bolaget. Detta beskrivs i ett talande citat nedan. ”SCA ska upprätthålla 

finansiell beredskap i form av en likviditetsreserv, bestående av likvida medel och 

outnyttjade kreditlöften, som motsvarar minst 10 procent av koncernens 

prognostiserade årsomsättning.” (s 49)  

 

Operationell risktext utgörs av ett relativt omfång i paritet med föregående år, 26 

procent (tabell 4.6). Leverantörer kan ha en stor inverkan på den operationella 

processen och påverka tillverkningen av SCAs produkter. Det är således viktigt att 

avtalen har en korrekt utformning som skapar goda förutsättningar för bolaget över tid. 

Därmed uttrycks följande: ”För i stort sett alla viktiga insatsvaror finns ett flertal olika 

leverantörer. Avtalen säkerställer leveranser av en betydande andel insatsvaror 

samtidigt som effekterna av plötsliga kostnadsökningar begränsas.” (s 47) 

Den strategiska risken är för året fortfarande den relativt mest omfattande riskkategorin 

som redovisas i jämförelse med övriga riskkategorier, 41 procent (tabell 4.6). En 

förändring i kund- och konsumentbeteende kan skapa ett fall i efterfrågan på SCAs 

produkter och därför arbetar bolaget proaktivt för att hela tiden se över produktutbudet. 

SCA påpekar att det är väsentligt att anpassa sig efter kommande konsumtionstrender. 

”SCA… studerar… konsumenters attityder och föreställningar.” (s 45)  

 

 
  

Tabell 4.6 – Sammanfattning 2010 

 

4.7 Årsredovisningar 2011 
4.7.1 Billerud 

Året 2011 beskrivs av Billerud som ett bra år. Bolaget får en god inledning med högt 

tryck på bolagets produkter och det råder en allmänt stark optimism. Det sker dock en 

avtrappning på marknaden mot slutet av året som förklaras av konjunktur pessimism 

och en osäkerhet som får en inbromsande effekt. Rörelseresultatet för året blir något 

Bolag RörelseresultatFördelning av risk Beskrivning av året Risk citat

Billerud MSEK 1 037

Finansiell risk 39% 

Operationell risk 61% 

Strategisk risk 0% 

Ett år där ekonomin 

tar fart på nytt och 

bolaget drar nytta av 

återhämtningen. 

"tillgången till ytterligare 

finansiering är beroende av att 

kunder, leverantörer och 

långivare inte får en negativ 

uppfattning om de ekonomiska 

utsikterna” 

Holmen MSEK 1 596

Finansiell risk 72% 

Operationell risk 19% 

Strategisk risk 8% 

Ett fortsatt besvärligt 

år för bolaget. 

Fokusering på att 

förändringsarbete och 

rationaliseringar. 

”eftersträvar en bred kundbas 

och ett utbud som sträcker sig 

över flera olika produktområden. 

Denna strävan, i kombination 

med långvariga relationer, 

minskar sårbarheten” 

SCA MSEK 7 793

Finansiell risk 32% 

Operationell risk 26% 

Strategisk risk 41% 

Ett bra år med 

återhämntning. Viss 

osäkerhet inför 

framtiden går att 

uttyda.

"finansiell beredskap i form av en 

likviditetsreserv, bestående av 

likvida medel och outnyttjade 

kreditlöften, som motsvarar minst 

10 procent av prognostiserade 

årsomsättning"
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sämre jämfört med det föregående året och stannar på 978 MSEK. I Billeruds 

årsredovisning var andelen narrativ risktext 13 procent (figur 4.1).   

 

Finansiell risk redovisas relativt frekvent i årsredovisningen, 33 procent (tabell 4.7). 

Valutarisk med betoning på transaktionsexponering samt omräkningsexponering är 

något särskilt som redovisas transparent. Ett tydligt exempel som berör detta beskrivs 

enligt följande: ”konsekvenserna av valutaexponeringen säkrar Billerud löpande ett 

prognostiserat nettoflöde i utländska valutor.” Styrelsen fastställda ramar anger att 

”cirka 50 % av nettoflödet den närmaste 12-månadersperioden alltid ska vara säkrat.” 

(s 72) 

 

Året 2011 redovisas den operationella risken relativt frekvent sett utifrån alla åren som 

hittills studerats för Billerud, 62 procent (se tabell, Jmf 1-6). Det finns enligt Billerud en 

tydlig risk kopplat till vedpriset och bolaget redogör att ”[…] priserna påverkas av 

efterfrågan från massaindustrin, vilket betyder att en förändrad produktion för 

massaindustrin i Norden kan leda till förändrade kostnader för vedråvara på sikt. Övrig 

användning av veden… kan även komma att påverka massavedspriset indirekt.” (s 70) 

 

Strategisk risk återfinns igen i årsredovisningen för 2011 efter föregående års frånvaro, i 

en relativ omfattning om 5 procent (tabell 4.7). Risken uttrycks främst i termer av 

osäkerhet avseende försäljning och gällande orderläget för bolaget. Billerud redogör att 

det finns en risk att bolaget måste dra ner produktionen på vissa marknadsrelaterade 

produkter. Anledningen enligt bolagets egen uppfattning är att åtgärden kan komma att 

bli verklighet för att återställa marknadsbalansen.  

 

4.7.2 Holmen 

Holmens år 2011 var ett år där bolaget exponerandes hårt av verkningarna från den 

uppkomna Eurokrisen vilket resulterade i minskad efterfrågan. Inom pappers-

verksamheten stängdes en pappersmaskin ner på grund av den låga efterfrågan. Holmen 

tog under året nya steg mot den strategiska inriktningen i form av specialpapper. 

Bolaget såg med tillförsikt på nästkommande år med osäkerheten som för tillfället 

råder. Rörelseresultatet slutade på 5 573 MSEK. I Holmens årsredovisning var andelen 

narrativ risktext 11 procent (figur 4.1).   

 

Redovisningen av riskinformation av finansiell karaktär utgör en relativt stigande trend 

för året 2011, 57 procent (tabell 4.7). Som tidigare läggs tonvikten på valuta-, ränta-, 

finansiering- och kreditexponering. Holmen signalerar att bolagets finansiering och 

präglas av en låg risknivå. Det primära syftet beskrivs ”minimera koncernens 

kapitalkostnad” samt ”uthålligt ge en bra avkastning på investerat kapital”. (s 28) 

 

Holmen redovisar operationell risk i större omfattning än föregående år, 33 procent 

(tabell 4.7). Operationell risk går mer djupgående på riskexponering som berör plötsliga 

och förutsedda skadehändelser. Holmen försäkrar alla sina anläggningstillgångar mot 

återanskaffningsvärde. Holmen redogör att ”risken varierar mellan olika anläggningar 

men uppgår som mest till cirka 30 Mkr för en enskild skada.”. (s 30) Beträffande 

bolagets skogsinnehav uppges dock att ingen försäkring är tecknad.  Holmen uppger i 

årsredovisningen att ”Arealerna är spridda över stora delar av landet och risken för 

omfattande samtidiga skador har inte bedömts motivera den kostnad det skulle 

innebära att försäkra skogsinnehavet.” (s 30)  

 

Holmen redogör i relativt liten omfattning för den strategiska risken, 11 procent (tabell 

4.7). Bland annat ges utrymme för att redogöra för den bästa hanteringen av rådande 
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marknads-förhållanden ”[…] Holmen har begränsade möjligheter att snabbt göra 

större förändringar i produktutbud men anpassar sin produktinriktning mot de 

produkter och marknader som bedöms ha bäst långsiktig potential”. (s 28) 

 

 

4.7.3 SCA  

Under året 2011 växte SCA inom samtliga affärsområden. Dock var bolaget hårt ansatt 

av de fortsatt svaga statsfinanserna runt om i världen. Strategitillägget för året 2010 som 

berörde tillväxt hade SCA lyckats upprätthålla. De gjorde vissa omstruktureringar där 

bolaget köpte upp en mjukpapperstillverkare samtidigt som de sålde av förpacknings-

verksamheten. Rörelseresultatet uppgick till 2 299 MSEK. I SCA årsredovisning var 

andelen narrativ risktext 14 procent (figur 4.1).   

 

Den finansiella risken utgör en relativt liknande frekvent omfattning sett till föregående 

år, 31 procent (tabell 4.7). För att kunna möta betalningsförpliktelser beskriver SCA att 

tillgången på kapital säkras genom att 10 procent av den årliga omsättningen finns 

tillgänglig som likvidamedel och lånelöften. För att bibehålla refinansieringsnivån har 

SCA under 2011 tecknat ett ”lånelöfte om 1 100 MEUR (9 832 MSEK) relaterat till 

SCAs bud att förvärva GeorgiaPacifics europeiska mjukpappersverksamhet”. (s 63) 

 

Mängden operationell risk som redovisades under året 2011 var i relativ nivå med 

föregående årsredovisning, 26 procent (tabell 4.7). SCA är beroende av en mängd olika 

insatsvaror för att kunna bedriva sin verksamhet. Under året 2011 kom knappt hälften 

av insatsvarorna från den egna verksamheten. SCA ser den inneboende 

råvaruutvinningen som någonting positivt och beskriver att ”prisförändringar har 

mindre effekt på resultatet.” (s 61) 

 

Den strategiska risken tar fortfarande upp relativt stor textmässig del av riskkategorierna 

i årsredovisningen och har ökat från föregående år, 43 procent (tabell 4.7). SCA ser att 

förändringar i marknadspriset, isolerat, kan utgöra resultatpåverkan. Marknaden är 

turbulent och för att förebygga detta utformas mer dynamiska kontrakt. Nedan följer ett 

citat. ”[…] en mindre del av kontrakten, framför allt inom wellpapp, har indexerats för 

att motsvara underliggande kostnadsbild. Långtidskontrakt till fasta priser samt 

prissäkring förekommer endast i undantagsfall”. (s 60) 
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Tabell 4.7 – Sammanfattning 2011 

 

4.8 Årsredovisningar 2012 
4.8.1 BillerudKorsnäs  

Året 2012 präglades framförallt av den stora strukturella förändringen som skedde i 

samband med sammanslagningen mellan Billerud och Korsnäs. Ett samgående med 

Korsnäs som ledande aktör inom nyfiberbaserat förpackningsmaterial innebar ett 

kraftfullare bolag. Från det rent ekonomiska perspektivet uttrycker BillerudKorsnäs att 

året hade mer att önska. En svag inledning på året med fortsatt osäkerhet på marknaden 

och en stark svensk krona innebar konsekvenser för bolaget. I Billeruds årsredovisning 

var andelen narrativ risktext 15 procent (figur 4.1).   

 

BillerudKorsnäs beskriver precis som tidigare år att bolaget är exponerat för risk 

kopplat till konjunkturläget både vad det gäller pris- och volymförändringar. Narrativ 

risktext som förekommer i årsredovisningen för året 2012 uppgår till 29 procent (tabell 

4.8). Verksamheten är känslig för valutaförändringar och andra bolagsspecifika 

faktorer. Beträffande den finansiella risken har BillerudKorsnäs inte gjort som bolaget 

uttrycket det ”[…] fullständig översyn om samgåendet” och hur detta har förändrat 

förutsättningar av finansiell risk. (s 79) 

 

Den operativa risken redovisas relativt omfattande för året 2012, 68 procent (tabell 4.8). 

Risken uppmärksammar uppfyllandet av villkor för samgåendet mellan Billerud och 

Korsnäs. BillerudKorsnäs signalerar att det finns vissa risker som fortfarande är aktuella 

utifrån det faktum att konkurrensverkets godkännande har villkorat att försäljning av en 

pappersmaskin vid produktionsenheten i Gävle (PM 2) var tvungen att äga rum för att 

försäljningen skulle gå i hamn. ”[…] om försäljning inte genomförs under en viss tid 

kan koncernen drabbas av kostnader i form av böter i sista hand ifrågasätta 

transaktionens giltighet”. (s 76) 

 

Billerud har valt att signalera relativt fåordigt i narrativ text om den strategiska risken 

för året 2012, endast 3 procent (tabell 4.8). Ett exempel som visar på en viss osäkerhet 

beträffande det rådande läget uppges: ”… vi  kom in i 2012 med samma osäkerhet som 

Bolag RörelseresultatFördelning av risk Beskrivning av året Risk citat

Billerud MSEK 987

Finansiell risk 33% 

Operationell risk 62% 

Strategisk risk 5% 

Ett år som kan delas in i 

två perioder. Signalerna 

är dock av mer 

nedstämda mot slutet. 

"priserna påverkas av 

efterfrågan, vilket betyder att en 

förändrad produktion för 

massaindustrin i Norden kan 

leda till förändrade kostnader 

för vedråvara på sikt"

Holmen MSEK 5 573

Finansiell risk 57% 

Operationell risk 33% 

Strategisk risk 11% 

Ett betydligt bättre år. 

Signaler om framtida 

marknadsutsikter.

”begränsade möjligheter att 

snabbt göra större förändringar 

i produktutbud anpassas mot de 

produkter och marknader som 

bedöms ha bäst långsiktig 

potential”

 SCA MSEK 2 299

Finansiell risk 31% 

Operationell risk 26% 

Strategisk risk 43% 

Ett sämre år rent 

resultatmässigt. Bolaget 

signalerar om det 

fortsatt konjunkturläget.

”lånelöfte om 1 100 MEUR (9 

832 MSEK) relaterat till SCAs 

bud att förvärva 

GeorgiaPacifics europeiska 

mjukpappersverksamhet”
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alla andra, med en uppsjö av rapporter om finanskris och en allmän 

konjunkturpessimism. (s 2)  

4.8.2 Holmen  

Året 2012 beskrivs av Holmen som fortsatt dåliga ekonomiska tider på de europeiska 

marknaderna. Skogsindustrin pekas ut som hårt drabbade av den minskade efterfrågan. 

Trots motgångar har Holmen kunnat upprätthålla en jämn investeringsnivå. Kommande 

åren fokuseras på produktion och utdelningarna förväntas stiga. Holmen har en viss 

framtidstro och uttrycker att den grund de lägger nu kommer att betala för sig när 

marknadsförhållandena vänder. Rörelseresultatet uppgick till 1 520 MSEK. I Billeruds 

årsredovisning var andelen narrativ risktext 12 procent (figur 4.1).   

 

Trenden för riskinformation av finansiell riskkaraktär håller i sig och omfattas relativt 

frekvent i den narrativa texten för året 2012, 62 procent (tabell 4.8). Signalernas som 

helhet kan sammanfattas som tillitsfulla. ”[…] risken att framtida kapitalanskaffning 

blir svår eller dyr reduceras genom användande av långsiktiga kontrakterade 

kreditlöften och en god spridning på skuldernas förfall.” (s 30) 

 

Operationell risk beskrivs i relativ paritet med föregående års andelar, 29 procent (tabell 

4.8). Bland annat uppmärksammas att Holmen har anslutit sig till FN:s Global Compact 

och ställer sig därmed bakom dess tio principer. Holmen signalerar att ”[…] risken för 

att det i Holmens verksamhet finns något som står i konflikt med principerna bedöms 

som liten då verksamheten huvudsakligen sker i Sverige, Storbritannien och Spanien, 

där sådana frågor är noggrant reglerade.” (s. 43) För att tydliggöra kraven hänvisar 

Holmen till en uppförandekod för leverantörer som upprättats för året.  

 

Strategiskt varnar Holmen för försäljningspriserna som snabbt kan förändras. En relativ 

omfattning av 9 procent strategisk risk har identifierats i årsredovisningen för året 2012. 

Holmen signalerar med stor osäkerhet att ”[…] risken för ytterligare 

konsumtionsminskningar är överhängande och vår beredskap att vidta åtgärder måste 

vara fortsatt hög. Anpassning till efterfrågan kan ske antingen genom 

marknadsbetingade stopp eller, om så krävs, genom stängning av produktionslinjer.” (s 

3) 

 

4.8.3 SCA  

Under året 2012 fortsatte SCA på inslagen väg med strategisk återhållsamhet. Den 

ekonomiska situationen i världen beskrivs av SCA som fortsatt sträng men investeringar 

i hygienproduktsegmentet skapade utrymme för ökad försäljning och vinst. Den rena 

skogsindustriverksamheten påverkades dock negativt av konjunkturläget. SCA beskrev 

att förändringsresan som bolaget genomgått minskade deras konjunkturkänslighet. 

Rörelseresultatet uppgick till 6 012 MSEK. I SCA årsredovisning var andelen narrativ 

risktext 15 procent (figur 4.1).   

 

Den finansiella risken är fortsatt relativt frekvent uttalad i årsredovisningen för året 

2012 och utgör 30 procent (tabell 4.8). SCA uttrycker ett behov av externt kapital. 

Därmed rapporterar SCA en ränterisk där eventuella förändringar berör räntenivån. 

Önskvärt är låga lånevolymer och viss spridning av ränteförfall. För att minimera 

riskexponeringen för ränta har SCA som policy att ”låna med kort räntebindning 

eftersom det är SCAs uppfattning att det leder till en lägre räntekostnad över tiden.” (s 

61) 
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Operationell risk för året 2012 utgör en relativ andel motsvarande 25 procent av den 

totala risk som finns förekommande i bolagets årsredovisning (tabell 4.8). SCA 

beskriver en hel del om hur händelser i omgivningen kan påverka dem. Legala risker är 

också en del som är viktig att hålla koll med tanke på att de verkar i 100 länder. Därmed 

följer SCA utvecklingen ”lagstiftningen genom sin interna juridiska stab samt genom 

externa rådgivare.” (s 59) 

 

Den strategiska risken är den enda riskkategorin som har ökat i relativ narrativ 

textfrekvens sett från föregående år, 45 procent. SCAs produktutbud består till viss del 

av konsumentprodukter. Expansion på nya marknader är därför en aktuell fråga för 

bolaget. En ny marknad innebär eventuellt nya risker som är främmande för SCA. För 

att minska exponeringen görs en anpassad förstudie. Detta beskriver SCA skapar 

möjlighet till en förbättrad ”kunskap om marknaden och kan därigenom anpassa 

verksamheten.” (s 58) 

 

 
 

Tabell 4.8 – Sammanfattning 2012 

 

Bolag Rörelseresultat Fördelning av risk Beskrivning av året Risk citat

Billerud MSEK 489

Finansiell risk 29% 

Operationell risk 68% 

Strategisk risk 3% 

Milstolpe. Året stora 

händelse härrör 

sammanslagning med 

Korsnäs. 

”om inte försäljning inte 

genomförs kan bolag 

drabbas av kostnader i form 

av böter i sista hand 

ifrågasätta transaktionens 

giltighet”

Holmen MSEK 1 520

Finansiell risk 62% 

Operationell risk 29% 

Strategisk risk 9% 

Nedåtstigande trend för 

bolaget. Oro över 

utvecklingen på den 

europeiska marknaden 

signaleras tydligt. 

”risken för ytterligare 

konsumtionsminskningar är 

överhängande och vår 

beredskap att vidta åtgärder 

måste vara fortsatt hög"

SCA MSEK 6 012

Finansiell risk 30% 

Operationell risk 25% 

Strategisk risk 45% 

Uppåtgående trend för 

bolaget som signalerar 

nya marknadsinträden.

”kunskap om marknaden 

och kan därigenom anpassa 

verksamheten” 
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5. Analys och slutsats  
Först presenteras resultat av signalvärden på det empiriska materialet för att sedan 

skifta fokus mot en mer teoretisk nivå där hjälp tas utifrån den av teoretiska 

referensramen. Avslutningsvis redovisas studiens bidrag och förslag på framtida 

forskning. 

5.1 Resultatredovisning av signalvärden 
I följande kapitel redogörs för resultatet som analyseras med hjälp av text, figurer och 

tabeller. De huvudgrupper som presenteras är i ordningsföljden finansiell-, operationell- 

och strategisk risk. 

5.1.1 Finansiell risk 

Detta avsnitt redogör för hur aktörernas risksignaler är fördelad över åren, figur 5.1 

anger andel finansiell risk i förhållande till total risk för respektive bolag och tabell 5.1 

anger bolagens riktning av framåt- och bakåtriktade risksignaler.  

 

Före krisen (2006-2007) indikerar bolagen att den rådande perioden präglas av 

osäkerhet inför framtiden. Nedan visas ett citat som symboliserar ett typexempel på hur 

den rådande osäkerheten beskrevs inför perioden som definierats som före krisen.   

 

”Den finansiella oron, med ursprung i den amerikanska bolånekrisen under andra 

halvan av 2007 skapar viss osäkerhet.” (SCA, 2007, s 5)  

Före krisen kan klassas som en prodromal fas med hänvisning till varningarna som 

bolagen upplevt (Kash & Darling, 1998). Under denna fas minskar viktningen, eller 

procentuell andel, av den finansiella risken från en relativt hög nivå. Detta beror främst 

på en ökning av de andra kategorierna snarare än en textmässig reducering för finansiell 

risk. Att bolagen redogör för en stor textomfattning i den finansiella risken kan förklaras 

med att området är reglerat (IFRS 7, 2013). En möjlig slutsats av att den finansiella 

viktningen är stor före krisen, utöver föreliggande reglering, baseras på att finansiell 

data har varit en central del i skapandet av legitimitet vilket stöds av Scholes (2000). 

Viktningen av risksignalerna varierar för perioden (tabell 5.1). Det går dock att tyda att 

bakåtriktade signaler tar upp en allt större del av viktningen. En möjlig slutsats är att 

som följd av rådande osäkerhet väljer bolagen att inte redovisa i ett framåtriktat 

perspektiv. Detta kan bero på att en felaktigt ställd analys om framtiden kan komma att 

påverka bolags trovärdighet negativt hos användarna. Legitimitet är en central del av 

redovisningen vilket innebär att bolagen inte är villiga att redogöra för sådant de anser 

vara högst osäkert vilket får stöd av Linsley & Shrives (2006).  

 

Under krisen (2008-2009) sker en förändring i viktningen av finansiell risk. Att 

viktningen minskade under krisen är främst ett resultat av en textmässig ökning av 

andra riskkategorier. För finansiell risk minskar den textmässiga omfattningen vilket 

givetvis bidrar till en minskad viktning (bilaga 1). En möjlig slutsats till att kategorin 

minskar under krisen kan vara att den inte bedöms skapa tillfredställande legitimitet av 

bolagen (Hassan, 2009). Vidare skapar regleringen ett behov av att fortsatt redovisa risk 

vilket kan vara ett resultat av att textomfattningen är relativt stabil under hela krisen. 

Under krisen konstateras en förändring i signalviktningen då bolagen redovisar 

framåtriktad riskinformation i större utsträckning än bakåtriktad riskinformation (tabell 

5.1). Detta kan vara ett resultat av att bolagen känner av en akut kris (Kash & Darling, 

1998) vilket kräver ökad aktivitet för legitimitetsskapande (Probohudono et al. 2013). 

Framåtriktad information är av större nytta för användarna (Linsley & Shrives, 2006). 
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Detta kan vara ett tecken på att bolagen under krisen hade bättre möjlighet att göra 

förutsägelser om framtida händelser utan att äventyra legitimiteten på samma sätt som 

före krisen (ibid). 

 

Efter krisen (2010-2012) stabiliseras viktningen av finansiell risk i SCAs och Billerud 

årsredovisningar. Holmen uppvisar dock en minskad andel finansiell risk, detta är en 

följd av ökad total risktext där mer fokus har lagts på de andra kategorierna. Efter krisen 

konstateras att rapportering om den finansiella risken minskar (bilaga 1). Signalen är 

genomgående efter krisen betonad av framåtriktad karaktär (tabell 5.1). En slutsats 

skulle kunna kopplas till behovet av legitimitetsskapande eftersom framåtriktad 

finansiell information kompletterar den bakåtblickande för att användare ska kunna fatta 

bättre beslut, vilket är av betydelse enligt CICA (2001). Efter krisen kan det konstateras, 

i samtliga årsredovisningar, att det råder en hög harmoniseringsgrad i den finansiella 

texten. Förekomsten av riskhanteringsverktyg (exempelvis säkringar, swappar och 

kontrakt) är stor vilket stöds av Lajili & Zeghal (2005). Nedan citeras ett par meningar 

som betraktas tillhöra finansiell risk där ord som säkrar och räntebindning förekommer. 

Dessa kan ses som typexempel på hur en stor del av texten om finansiell risk framställs 

i respektive bolags årsredovisning.    

 

”Konsekvenserna av valutaexponeringen säkrar Billerud löpande ett prognostiserat 

nettoflöde i utländska valutor.” (Billerud, 2011, s 72) 

 

”Styrelsen kan välja att förlänga räntebindningen i syfte att begränsa effekten av en 

ränteuppgång. Under året har räntan för 500 Mkr bundits på 5 år  och 600 Mkr på 10 

år vilket ökat den genomsnittliga räntebindningen till 28 månader vid utgången av 

2010.” (Holmen, 2010, s 38) 

 

 
 

Figur 5.1 – Viktning av finansiell risk 

 

 
 

Tabell 5.1 – Finansiell signalriktning. F=Framåtriktad, B=Bakåtriktad  
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5.1.2 Operationell risk 

Detta avsnitt redogör för hur bolagens risksignaler är fördelad över åren, figur 5.2 anger 

andel operationell risk i förhållande till total risk för respektive bolag och tabell 5.2 

anger riktningen av framåt- och bakåtriktade risksignaler.  

 

Före krisen visar samtliga bolag en ökad redovisning av operationella risker. Särskilt 

figurativ är utvecklingen i SCAs årsredovisning, som inte redogör för operationell risk 

under första delen av perioden till under andra delen av perioden redovisa mer än 20 

procent (figur 5.2). Holmen redovisar precis som SCA till en början ingen operationell 

risk. Ökningen är inte heller lika stor fram till den andra delen av perioden (figur 5.2). 

Billerud har tillägnat den operationella risken störst utrymme av alla tre bolag (figur 

5.2). Ett operationellt riskområde som bolagen tenderar att redogöra för i stor 

omfattning är bolagens produktionsförmåga på kort sikt. Dessa signaler kan uppfattas 

som skeptiska eftersom bolagen ofta påtalar följder av exempelvis prisutveckling i en 

negativ bemärkelse. Detta ger ett intryck av att bolagen upplever ett allt osäkrare 

bolagsklimat trots att det för stunden inte går att relatera det till någon kris. Enligt Kash 

& Darling (1998) kan perioden beskrivas som en prodromal fas där exponeringen är 

relativt stor och bolagen får avväga vilka varningar som måste prioriteras framför andra. 

För att exemplifiera hur operationell risk redovisas före krisen återges två citat som 

påvisar hur denna skepsis ofta uttrycks i årsredovisningarna.   

 

”… utebliven produktion medför något lägre leveranser under en längre tid både före, 

under och efter stoppet”. (Billerud 2007, s 59) 

 

”… kostnadsutvecklingen styrs av prisutvecklingen för… samt hur väl koncernen lyckas 

öka effektiviteten i produktion och administration.” (Holmen 2007, s 26) 

 

De signaler som identifierats för perioden före krisen tenderar att vara av både 

bakåtriktad och framåtriktad karaktär vilket kan bekräftas av Beretta & Bozzolan (2004) 

och Linsley & Shrives (2006). Billerud redovisar risksignaler som betonar framåtriktad 

information i större utsträckning än de två andra skogs- och tillverkningsbolagen. 

Riktningen för Holmen och SCA har i sin tur domineras av mer bakåtriktade signaler 

(Tabell 5.2).  

 

Under krisen visas en stabiliserad trendutveckling av operationell risk (bilaga 1). Om 

krisen har betydelse för den operationella risken och påverkat den i någon riktning är 

svårt att fastställa utifrån resultaten av riskomfattningen på texten. Det är desto 

intressantare att se nyanser i texten om förändrat läge, som gått från lättsamma till mer 

allvarstyngda signaler vid en allmängiltig tolkning. Detta tyder på att bolagen har 

lämnat den prodromala fasen bakom sig och övergått till en mer akut fas. Det syns i 

Billerud och Holmens årsredovisning från perioden där operationella risken behandlar 

risker förenat med nedläggningar av produktion och personalvarsel. Nedan redovisas ett 

citat som visar på en allvarstyngd signal.   

 

”Detta kommer inte nämnvärt att påverka Billeruds produktions- eller 

utvecklingskapacitet, men det är naturligtvis med tungt hjärta vi gör det. Dock är det 

nödvändigt för att anpassa företaget till nya förutsättningar.” (Billerud 2008 s 5)  

 

Viktningen för perioden utgör en relativt jämn fördelning. Den övervägande andelen 

står dock den framåtriktade riskinformationen för (tabell 5.2).  En möjlig slutsats som 

kan dras av resultatet är att bolag som befinner sig under en krisperiod tenderar att 

redovisa framåtriktad information om operationell risk i större utsträckning. Då kan 
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fokus förflyttas från det negativa som drabbar bolaget i form av 

produktionsneddragningar och personalvarsel till något positivt som händer i framtiden. 

Ett motiv kan vara att bolagen försöker avleda sina användare och därmed dämpa ett 

eventuellt legitimitetsgap för perioden som kan liknas med ”window-dressing” där 

bolag framhåller det som är fördelaktigt i ett legitimitetsperspektiv (Oliver, 1991). Ett 

påstående som stöds av Kash & Darling (1998) som menar att fördelen med att redovisa 

framåtriktade risksignaler ligger i en förväntad större nytta för användare.  

 

Efter krisen visas en stabiliserad trendutveckling för operationell risk (tabell 1). 

Billerud är det enda bolaget som går mot den trenden och visar stigande operationell 

riskandel för perioden (tabell 5.2). Att Billerud har denna trendutveckling kan förklaras 

av att bolaget inte ser sig själv i en åtgärdsfas utan fortfarande i en akut fas och därmed 

söka legitimitet genom en mer extensiv redovisning. Ett sådant resonemang stöds av 

Linsley & Shrives (2005) som menar att bolaget känner ett ökat krav från sina 

användare att redovisa uttömmande om riskexponeringen. Holmen och SCA har för 

perioden en mer stabil trendutveckling. Utifrån det framkomna resultatet går det att 

fastställa att bolagen mer frekvent redovisar för operationell risk för perioden jämfört 

med hur det såg ut före krisen (bilaga 1). Samtliga bolag tenderar också att redovisa 

framåt- och bakåtriktade risksignaler i större omfattning (tabell 5.2) jämfört med 

föregående perioder. Billerud betonar framåtriktade signaler i större omfattning medan 

Holmen och SCA trycker på bakåtriktade signaler. 

 

 
 

Figur 5.2 – Viktning av operationell risk 

 

 
 

Tabell 5.2 – Operationell signalriktning. F=Framåtriktad, B=Bakåtriktad 
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5.1.3 Strategisk risk 

Detta avsnitt redogör för hur bolagens strategiska risksignaler är fördelad över åren, 

figur 5.2 anger andel strategisk risk i förhållande till total risk för respektive bolag och 

tabell 5.2 anger bolagens riktning av framåt- och bakåtriktade risksignaler.  

  

Före krisen visar Billerud och Holmens redovisning av strategisk risk att den viktats 

relativt lika samtidigt som SCA visar en ökning av viktningen för perioden. 

Genomsnittet ger en bild av att redovisningen av strategisk risk inte förefaller öka i 

andel av den totala riskredovisningen (figur 5.3). Viktningen av signalvärdet är inriktad 

mot ett framåtriktat perspektiv före krisen. Detta kan vara ett resultat av att den 

strategiska risktexten är relativt liten i omfattning. En slutsats kring det faktum att 

kategorin före krisen får lite utrymme kan vara att bolagen inte upplevt ett behov av att 

redovisa denna typ av risk. När det finns behov att öka strategisk riskredovisningen kan 

det bero på att bolag anser att det är gynnsamt ur ett ekonomiskt perspektiv. Detta får 

stöd av Hassan (2009) som menar att bakgrunden till en extensiv riskredovisning 

bygger på att det skapar legitimitet. I förekommande fall kan legitimitet betraktas bidra 

med potentiellt ekonomiska fördelar. 

 

Under krisen går bolagen olika vägar i viktningen av strategisk risk. SCA avsätter en 

betydande del av redovisningen för kategorin, Billerud ökar initialt riskandelen för att 

sedan eliminera den helt samtidigt som Holmen ligger på en relativt stabil nivå för 

perioden. Att bolagen väljer olika orientering kan ha flera olika förklaringar. SCA 

inleder bland annat ett förändringsarbete under krisen eftersom de identifierat en 

nergång inom flera produktsegment. Åtgärder redovisas i form av en reviderad 

strategisk inriktning som ska minska konjunkturkänsligheten. Ett talande citat för SCAs 

strategiska arbete följer nedan där de tydligt förankrar den strategiska risken till vad 

som beskrivs som en labil omvärldssituation genom att rikta in sig mot en mindre 

konjunkturkänslig produktmix.    

 

”SCA har reducerat påverkan av den allmänna ekonomiska konjunkturutvecklingen 

genom satsning på hygienverksamheten. Övriga verksamheter är mer 

konjunkturberoende.” (SCA, 2009, s 46) 

 

Citatet tyder alltså på att bolaget lägger om strategin till följd av rådande kris (Iwasaki, 

2014). SCAs strategiska omläggning visar sig också genom en ökad viktning av 

strategisk risk (figur 5.3). Det är svårare att tyda en lika stark reaktion i Billerud och 

Holmens årsredovisningar under den strategiska risken i jämförelse med den 

redovisning SCA tillhandahåller. Detta kan förstås genom Kash & Darling (1998) 

resonemang om krisfaser i bolag som påvisar vikten av att bolag agerar för att ta sig 

igenom en kris. Därigenom kan en slutsats vara att bolag som tidigt kopplar 

riksredovisningen mot den rådande turbulensen exponeras i krisfasen under en kortare 

period eftersom detta kan vara en indikator på att åtgärder som för ett bolag ur en kris 

kan sättas in (ibid). När ett bolag inte redovisar en uttömmande strategisk risk som kan 

kopplas mot aktuellt marknadsläge, kan det vara ett resultat av en snävare 

produktportfölj där det inte finns samma möjligheter till förändring. Att SCA framhåller 

förmågan att snabbt kunna fatta beslut och föra verksamheten framåt i en krisperiod 

samtidigt som Billerud och Holmens riskredovisning är mer återhållsam. Detta kan vara 

ett tecken på en bristande förmåga att anpassa riskredovisningen, vilket i förlängningen 

kan innebära en försämrad legitimitet (Deegan & Brown, 1998). Nedan citeras två 

meningar som kan ses som typexempel för redovisningen under perioden. Dessa kan 

tydas som den bristande förmågan Billerud och Holmen uppvisar i årsredovisningarna 

när det kommer till att koppla strategiska risker mot rådande kris. Om citaten nedan 
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jämförs med citatet ovan (SCA, 2009, s 46) kan det urskiljas att Billerud och Holmen 

inte ger några konkreta förslag på hur de tar sig an dessa risker tillskillnad från SCA 

som ger ett tydligare besked i ett strategiskt riskperspektiv. Citaten nedan påpekar 

därmed bara att risken finns, inte hur den kan elimineras/reduceras.  

 

”Vi kommer även under 2011 att undvika att ge detaljerade prognoser för företagets 

resultatutveckling, eftersom historien visat att den är svår att förutsäga på grund av 

kraftiga svängningar i kostnadsläge och konjunktur.” (Billerud, 2010, s 3). 

 

”Vi bedömer att tryckpapper, och då främst tidningspapper, är på väg in i en fas där 

strukturellt ökad konkurrens från nya medier kommer att påverka tillväxten i negativ 

riktning. Det gör att Holmen Paper och hela branschen står inför behov av att förändra 

produktionsstrukturen.” (Holmen, 2009, s 1) 

 

Den enskilt största uppgången av genomsnittlig strategisk risktext är koncentrerad till 

perioden under krisen (bilaga 1). Resultatet kan tydas i samstämmighet med Scholes 

(2000) och Probohudono et al. (2013) eftersom turbulensen på marknaden kan vara 

orsaken till ökad riskredovisning, som ses som en legitimitetsskapande aktivitet. 

Framåtriktade signaler ges större utrymme för den studerade perioden än bakåtriktade 

signaler (tabell 5.3). Resultatet kan ses som anmärkningsvärt eftersom Beretta & 

Bozzolan (2004) menar att den bakåtriktade riskinformationen ofta upptar störst 

utrymme i bolags årsredovisningar. Framåtriktad information är intressantare för 

användare vilket kan tyda på att bolagen identifierat högre erhållen legitimitet med 

denna typ av risksignal (Hassan, 2009; Linsley & Shrives, 2006). Eftersom att 

textomfattningen för strategisk risk i Billeruds och Holmens årsredovisningar ofta är 

liten för strategisk risk utgörs riktningen av få signaler. Därmed kan det vara av 

betydelse att poängtera att hela signalriktningen ett flertal år representeras till 100 

procent av framåtriktade signaler i Billeruds och Holmens årsredovisningar (tabell 5.3). 

Oavsett detta kan det konstateras att SCAs möjligen mer representativa data som bygger 

på en större textmängd, också omfattas i större utsträckning är framåtriktade signaler. 

Genomsnittet kan därmed anses vara ett representativt resultat eftersom att 

framåtriktade signaler förekommer i majoritet under krisen, oavsett mängd signaler i de 

olika bolagen om strategisk risk.  

 

Efter krisen sker en stabilisering av viktad strategisk risk (figur 5.3). SCA ligger på en 

hög nivå redovisad strategisk risk samtidigt som Billerud och Holmen redogör för en 

mycket lägre nivå. Sammantaget konstateras att redovisningen av den strategiska risken 

totalt har ökat i omfattning sett till textmängd i jämförelse med tidigare perioder även 

fast det i sista perioden kan uttydas en viss stagnering av den strategiska risken (bilaga 

1). Framåtriktad signalkaraktär är fortsatt störst också efter krisen. Resultaten som anses 

visa en stabiliserad trend av riktning och viktning efter krisen får stöd av Scholes 

(2000), Probohudono et al. (2013) och Power (2004), i och med att ökad och förändrad 

riskredovisningen ofta sker under kris. Vidare kan resultatet av fler framåtriktade 

signaler tydas som att bolagen efter krisen insåg betydelsen av en framåtriktad 

riskredovisning. En möjlig slutsats kan därmed vara att signaler som är framåtriktade 

förefaller uppfattas av börsnoterade bolag som legitimitetsskapande i en större 

utsträckning än den bakåtriktade riskredovisningen vilket stöds av Linsley & Shrives 

(2006) som menar att framåtriktad information skapar mervärde för användarna. 
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Figur 5.3 – Viktning av strategisk risk 

 

 
 

Tabell 5.3 – Strategisk signalriktning. F=Framåtriktad, B=Bakåtriktad  

 

5.2 Integrerad analys - teoretiskt perspektiv på resultatredovisningen  

5.2.1 Signalteori  

Studiens resultat visar att risksignaler i börsnoterade bolags årsredovisning förefaller 

förändrad mellan perioderna före, under- och efter krisen. Ett trendmönster som är 

utmärkande för resultatet är den ökning av narrativ risktext över samtliga perioder vilket 

bekräftas av Power (2004) som påstår att redovisning omkring kriser får en 

pånyttfödelse och uppmärksammas i större utsträckning. Inte minst är trenden markant 

ökande vid studerandet av operationell och strategisk risk. Att det förefaller på det viset 

kan tyda på att börsnoterade bolag uppfattar att användare vid turbulenta perioder 

efterfrågar mer risktransparent information. Bolagen svarar tillbaka med att öka den 

externa redovisningen för att tillgodose användarnas krav, som en legitimitetsskapande 

åtgärd (Deegan & Brown, 1998). En ökad riskredovisning kan även bero på att bolag 

känner av ett lägre förtroende från sina användare och agerar för att försöka återvinna 

anseendet. Ett förtroende som kan regenereras genom att signalera risker extensivt i 

årsredovisningen. 

  

De framgår även att resultatet av riskrelaterade signaler förefaller redovisas med 

varierande transparens vilket kan bero på avsaknaden av normbildning vid upprättandet 

av riskredovisning (Combes- Thuelin et al, 2006). Det gäller främst huvudgrupperna av 

operationell- och strategisk karaktär som inte omfattas av något obligatorisk ramverk 

som skapar skyldighet att redovisa riskinformation till användare. Billerud och Holmen 

har exempelvis för åren före krisen en redovisning som nästintill är obefintlig berörande 

den strategiska risken. Stora bolag som verkar internationellt kan i hög grad påverkas av 

rådande omvärldssituation vilket i förlängningen innebär att det kan föreligga 
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strategiska risker. Det kan för perioden under krisen och även för perioden efter krisen 

konstateras att detta mönster förändrats. Operationell- och strategisk risk har efter krisen 

en betydligt större relativ andel av total risk jämfört med före krisen och det går att 

uppfatta hos alla bolagen som studerats (figur 5.2 - 5.3). En slutledning som härrör 

resultatet av ökade signaler kan baseras på antagandet att det kan vara gynnsamt för 

bolagen att redovisa dessa signaler vilket inte är helt otänkbart då bolag inte skulle ha 

någon framgång i att redovisa frivillig information som missgynnar dem (An et. al 

2011).   

 

Skogs- och tillverkningsbolag förefaller redovisa en betydande andel risksignaler med 

karaktärsdrag som betonas i termer av framåt- eller bakåtriktad risksignaler. Dessa 

karaktärsdrag har visats vara skiftande beroende på bolag och beroende på vilken 

krisperiod som bolagen befinner sig inom. Den mest frekventa signalriktningen som 

förekommer i bolagens årsredovisning totalt sett är av framåtriktad karaktär trots att 

tidigare studier har påvisat att bolag till störst del redogör för bakåtriktade signaler 

(Beretta & Bozzolan 2004; Linsley & Shrives, 2006). En slutsats kan vara att bolagen 

under en turbulent tidsperiod vill flytta fokus till framtiden för att undvika en 

redovisning som skulle kunna skada bolaget. Det får stöd av Kash & Darling (1998) 

samt Linsley & Shrives (2006) som redogör för vikten av framåtriktade risksignaler. 

Detta kan också kopplas till ”window-dressing” om vissa risktyper har valts bort till 

förmån för risker som bolagen har större möjlighet att hantera (jmf Oliver, 1991). 

  

5.2.2 Legitimitetsteori 

Riskredovisning kan för perioden betraktas som relativt svårtydd i vissa aspekter 

eftersom kopplingen mellan bolagens situation och redogjorda risker många gånger inte 

är tydligt redogjorda för. Detta kan vara ett resultat av de studerade bolagen gjorde 

relativt bra ifrån sig under krisen i ett resultatmässigt perspektiv då ingen var i närheten 

av att redovisa röda siffror (tabell 4.1 - 4.6). En möjlig slutsats kan därför vara att bolag 

i större utsträckning upplever att legitimitet främst erhålls genom stabila finanser 

snarare än en extensiv riskredovisning. Detta får stöd av Patten (1992) som beskriver att 

finansiell data är en viktig del av legitimitetsskapandet.   

 

Under krisen kan det konstateras att det sker en kollekt av risktext som placeras i ett 

dedikerat avsnitt i årsredovisningen. Den tidigare fragmenterade risktexten om 

operationell- och strategisk risk som redovisats över hela årsredovisningen har 

koncentrerats till ett dedikerat riskavsnitt. Det är något som uppmärksammats av 

Linsley & Shrives (2006) som också noterade att den frivilliga narrativa risktexten 

sprids över hela årsredovisningen. En förklaring till att risken före krisen var utspridd i 

årsredovisningar kan ha varit ett resultat av bristen på normer för upprättandet av 

riskredovisningen (Combes-Thuelin, et al. 2006). Detta kan till viss del urskiljas genom 

att läsa om finansiell risk i årsredovisningen där det tydligt, före krisen, föreligger en 

hög grad av harmonisering. Den finansiella risken koncentrerades till ett avsnitt i bolags 

notsystem före krisen men får under perioden också utrymme i det avsedda riskavsnittet 

med operationell- och strategisk risk. Det kan konstateras att den finansiella risken 

därmed får en mer framtonad roll eftersom risktexten ges en mer framträdande roll i 

årsredovisningen i form av ett dedikerat riskavsnitt. Detta får stöd av Khan et al. (2012) 

vilka hävdar att ett skickligt bolag kan se när det finns ett legitimitetsgap mellan 

användare och bolag. Därmed kan de vidta snabba åtgärder för att upprätthålla 

legitimiteten. Att bolag som under en krisperiod omarbetar riskredovisningen kan 

förstås med hjälp av begreppet ”window dressing” som innebär att bolagen väljer att 

lyfta fram vissa risker som skapar ökad möjlighet till högre erhållen legitimitet oavsett 

om dessa områden faktiskt genomarbetas i den dagliga verksamheten (Oliver, 1991).  
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Av de studerade bolagen klarar SCA krisen bra både resultat- och åtgärdsmässigt. 

Riskedovisningen kan ses som tydligare kopplad till den rådande turbulensen enligt 

resonemanget som förs i analysavsnittet om strategisk risk med ett citat som tydligt 

påpekar en omläggning av strategi under krisen (SCA, 2009, s 46). Detta syftar främst 

till den strategiska omläggningen som sker som en direkt följd av krisen. Iwasaki (2014) 

betonar att under finanskrisen tvingades bolag många gånger till att revidera strategier 

eftersom krisen i stor utsträckning destabiliserade hela koncerner. Detta är ett tecken på 

att den omgivande miljön inte är definitiv vilket skapar ett behov att kontinuerligt 

anpassa verksamheten (Deegan & Brown, 1998). SCA var det bolag som i flera aspekter 

klarade sig bra sett till hur riskredovisningen kausalt kan kopplas mellan 

omvärldssituation, risk och åtgärd. Detta bygger till stor del på att de i hög grad kunde 

påverka produktmixen vilket utgjorde en ny strategisk inriktning samtidigt som Billerud 

och Holmen fick dra ner i vissa delar av den operativa verksamheten. En möjlig slutsats 

kan vara att ett bolag vars företagsledning identifierar ett potentiellt legitimitetsgap 

kommer agera för att undkomma en fördjupning av den rådande krisen genom att 

hantera risk annorlunda och redogöra för detta i årsredovisningen för att upprätthålla 

legitimitet gentemot mot användarna (Khan et al. 2012). Under den studerade perioden 

anpassas riskredovisningen efter bolagens situation vilket kan ge stöd för ovanstående 

resonemang. SCA gör det genom den strategiska risken som tidigare har nämnts, 

samtidigt som Billerud och Holmen uppvisar en begränsad redovisning på området 

eftersom det inte gör samma strategiska omstrukturering. Däremot genomgår Billerud 

en del operationella förändringar som kan kopplas till krisen vilka de också redogör för 

i risktext. En möjlig slutsats till att bolag framhäver olika risktyper kan förklaras med att 

det anses mer legitimt att betona vad de är bra på snarare än vilka risker som faktiskt är 

problematiska och svåra att bygga en riskhantering runt, det kanske tydligaste talande 

citatet för detta återfinns under analysavsnittet om strategisk risk som belyser att en 

ändrad strategi, med mindre konjunkturkänslig produktmix, är en grundpelare för att 

komma stärkta ur krisen (SCA, 2009, s 46). Billerud uppvisar större mängd text om 

operationella risker (bilaga 1) och uttalar i direkt form en vilja att inte ge prognoser för 

framtida resultat (Billerud, 2010, s 3). Att inte ställa prognoser kan tyda på en avsaknad 

förmåga att hantera omvärldshändelser, som har en direkt koppling till definitionen av 

strategisk risk. Resultaten som visar på en kraftig uppgång av operationell risk samtidigt 

som den strategiska risken redovisas i en relativt begränsad omfattning stärker denna 

analys (bilaga 1). Detta stöds av Hassan (2009) som påpekar att bolag ständigt söker 

legitimitet vilket driver den aktuella riskredovisningen och hur transparent börsnoterade 

bolag tillåter den vara. Således tillåts en högre transparens för den hanterbara risken 

samtidigt som risk som är svår att hantera omnämns i mindre utsträckning. Detta ges 

stöd för av Oliver (1991) som menar att förekomsten av ”window dressing” är vanligt 

när bolag söker legitimitet.  

 

Deegan & Brown (1998) talar om det sociala kontrakt som föreligger mellan bolag och 

användare och baseras på omgivningens normer. Kontraktet kan vara en förklaring till 

att bolagen till stor del redogör för liknande risktyper och text. Användarna av 

årsredovisningen kan antas ha liknande värderingar sett till att det handlar om en 

liknande typ av industri och att de i stor utsträckning kommer från Sverige. Vidare kan 

förekomsten av riskhanteringsverktyg spela en viss roll i harmoniseringen (Lajili & 

Zeghal 2005).  En möjlig slutsats kan vara att om ett bolag redovisar en viss typ av risk, 

kommer andra att redogöra för denna risk eftersom att bolagen vill upprätthålla 

legitimiteten. 
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5.2.3 Signalering och transparens för legitimitet 

Utgångspunkten för studien har varit den externa redovisningen av risk i bolagens 

årsredovisningar. Strävan efter legitimitet har central roll i studien som kan tydas genom 

resultaten som visar en ökad riskredovisning under turbulens (bilaga 1 & tabell 5.1 – 

5.3). Att erhålla hög legitimitet kräver att bolagen är transparenta vilket medför minskad 

asymmetrisk information vilket visas i analysmodellen. Bolag är bärare av information 

samtidigt som användarna eftersträvar att ständigt komma åt mer inforamtion (Saam, 

2007). Eftersom användare ofta söker information de inte har tillgång till uppstår ett gap 

mellan bolagen och användarna (Linsley & Shrives, 2006). Studien har påvisat en ökad 

transparens av frivillig narrativ riskinformation för perioden. Detta är tecken på att 

bolagen eftersträvar högre legitimitet som skapas genom att minska gapet av rådande 

asymmetrisk information för användarna enligt modellen (Ghazali, 2010). En möjlig 

slutsats kan vara att börsnoterade bolag förefaller använda årsredovisningar för att 

upprätthålla legitimitet under och efter krisen (Jmf Linsley & Kajüter, 2008) genom att 

öka textmängd och förändra narrativ text utifrån omvärldssituation. Nedan återges 

analysmodellen från den teoretiska referensramen i en reviderad form.  

 
Figur 5.5 – Reviderad Analysmodell 

 

Figuren grundas på den teoretiska referensramen och visar att bolagen eftersträvar ökad 

legitimitet som skapas genom att tillhandahålla information som minskar 

informationsasymmetrin. Signaleringen är ett verktyg som bolag har att tillgå för att 

skapa legitimitet vilket omnämns av Campbell et al. (2001). Ur ett textomfattande 

perspektiv förefaller redovisningen av narrativ riskinformation öka över tid (bilaga 1) 

vilket till viss del inte överensstämmer med Power (2004) och Probodudono et al. 

(2013) eftersom de kopplar förändring av riskredovisning till under turbulens, inte före 

och efter. Signaleringen förefaller förändras ur ett narrativt perspektiv som kan kopplas 

till att bolag förefaller redogöra för risk på ett annat sätt i årsredovisningarna genom att 

på ett tydligare sätt koppla risk mot rådande omvärldssituation. Det finns även signaler 

som tyder på att riskredovisning ökar i textmässigt omfång omkring turbulens. Den 
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finansiella risken är styrd av en reglering (IFRS 7, 2013) vilket kan vara huvudorsaken 

till den relativt högt redovisade andel finansiell risk före krisen (figur 5.1). De olika 

riskkategorierna viktas därefter jämnare sett till den totala riskredovisningen. 

Operationell risk är den kategori som relativt ökar i störst omfång under den studerade 

perioden (figur 5.5). Att signaleringen förändras på detta sätt kan vara en tydlig effekt 

av behovet att förändra för att legitimera som kan innebära att riskhanteringen blir mer 

betydelsefull för användarna vilket gör att bolagen samlar riskredovisningen i ett 

dedikerat avsnitt. I resultaten kan detta utläsas i figur 5.1 - 5.3 där vikten över den 

studerade perioden totalt sett är jämnare. Patten (1992) menar att användarnas krav 

förändras vilket skapar behov av anpassning i bolag (Deegan & Brown, 1998). En 

möjlig slutsats är att bolag förefaller avsätta mer text för en risksignal (finansiell-, 

operationell- och strategisk risk) som bolag har goda möjligheter att hantera för att 

minska asymmetrisk information och samtidigt erhålla hög legitimitet. Givet detta 

tenderade bolagen att signalera för framåtriktade signaler då de kan anses haft möjlighet 

att hantera framtida risk med olika redovisade åtgärder. En möjlig slutsats kan vara att 

legitimiteten ökar mer med denna typ av signal vilket får stöd av Linsley & Shrives 

(2006) som menar att framåtriktad information är mer användbar för användarna; om 

det går att ställa en träffsäker prognos om framtiden kan användare lättare fatta ett 

riktigt beslut. Viktningen av framåtriktade signaler kan också vara ett resultat av 

”window dressing” – eftersom bolag aktivt väljer vilken frivillig information de redogör 

för användare (Oliver, 1991). Detta kopplas till vad som kan anses vara den mest 

relevanta riskinformation att redovisa för ett bolag. Trots att fokus i den löpande 

verksamheten är riktad mot åtgärder för vad som har hänt, lägger bolag fokus i ett 

framåtriktat perspektiv eftersom det kan anses skapa högre legitimitet. Detta kan vidare 

vara en följd av att bolag vill reducera asymmetrisk information som uppstår gentemot 

användare som behöver information för att exempelvis skapa en riskprofil eller 

uppskatta ett värde på bolag (Beretta & Bozzolan, 2004; Linsley & Shrives, 2006). 

Eftersom ”window-dressing” verkar vara förekommande i narrativ riskredovisning 

förefaller avsikten att minska informationsasymmetri inte uppnås, vilket indikerar lägre 

marknadseffektivitet. Effektivitet i narrativ riskredovisning förefaller svag. Publicerad 

riskinformation i årsredovisningar framstår därmed inte som fullt tillförlitlig. 

Transparens riskerar att inte skapa mervärde för användare. Detta ger Poshakwale 

(1995) stöd för med hänvisning till avsaknaden av relevant publik information vilken är 

avgörande för en högre form av marknadseffektivitet. I förekommande fall kan det 

argumenteras för att denna typ av framåtriktade riksredovisning ökar under turbulenta 

perioder. 

 

5.3 Studiens bidrag 
Vår studie har bidragit till en ökad förståelse för hur börsnoterade bolag redovisar risk i 

årsredovisningar omkring ekonomisk turbulens genom agentteorin, signalteorin och 

legitimitetsteorin. Studien konstaterar en förändring i riskredovisningen som kan utläsas 

i en ökad narrativ text om risk omkring ekonomisk turbulens. I viss utsträckning, 

anpassas riskredovisningens narrativa budskap till den krisfas ett börsnoterat bolag 

befinner sig i för att återställa legitimitet. Detta har i studien också tagit sig i uttryck 

genom att en allt större del av signalriktningen är framåtblickande under turbulens. 

Utifrån detta ges två förslag på propositioner.    

 

Proposition 1: Den narrativa riskredovisningen förändras omkring ekonomisk turbulens 

som en åtgärd för att återställa legitimitet hos börsnoterade bolag.  
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Proposition 2: Den narrativa riskredovisningen utgörs till störst del av framåtriktade 

signaler i börsnoterade bolag omkring ekonomisk turbulens. 

 

Ur ett praktiskt perspektiv skulle denna studie vara tillämpbar för båda berörda parter 

(bolag och användare). Bolagen ges möjlighet att förstå hur legitimitet kan erhållas 

omkring turbulens genom att redovisa narrativ riksinformation i årsredovisningen. 

Användare kan gynnas i och med att studien bidrar med en bättre förståelse för hur 

narrativ risktext kan tolkas i en årsredovisning omkring turbulens. Detta kan vara till 

hjälp för användare som med relevant riskinformation kan göra bättre uppskattningar av 

börsnoterade bolags riskprofil. 

 

5.4 Förslag till fortsatt forskning 
I studien har vi uppfattat olikheter i viktningen mellan de olika riskkategorierna. 

Därmed hade det varit intressant studera om bolags storlek påverkar riskredovisningen. 

Vidare skulle detta kunna studeras genom att välja ett specifikt år och omfatta en större 

mängd bolag. Det skulle också vara intressant att komplettera metoden med intervjuer 

för att skapa en djupare förståelse för de val studerade bolag gör i respektive 

årsredovisning. Vi har studerat bolag inom skogs- och tillverkningsindustrin. Det kan 

vara så att bolag inom andra branscher utsätts för en annan riskexponering. Vi föreslår 

att vidare forskning inom området riskredovisning baseras på branscher som identifieras 

genom en förstudie och visar ett annorlunda omfång av risk. Metoden vår studie bygger 

på kan beskrivas som kvalitativ med kvantitativa inslag. Därmed skulle det också vara 

intressant att enbart studera hur ett större urval bolag arbetar med riskredovisning 

genom en kvantitativ surveyundersökning. Detta skulle kunna leda till erhållna resultat 

med empirisk generaliserbarhet som sedan testas mot våra framtagna propositioner.   
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Bilaga 1 – Utveckling textomfattning 
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Bilaga 2 – Rådata 
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