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Abstract 

The importance of risk reporting in annual reports from public limited companies has 

increased during the last years. The reason of this development comes from higher 

expectations and demands from stakeholders and other interests. These expectations and 

demands originate from several corporate failures during the latest financial crises. There is a 

difficulty for the companies to share the information of the companies’ risks and uncertainties 

in the annual reports because of the ownership structure.  

Since there is lack of studies that focus on how different types of ownership structures affect 

risks and uncertainties in annual reports, we found this field interesting. Therefore we wanted 

to examine how the different types of ownership structures affect risks and uncertainties 

through a content analysis by reading annual reports from the years of 2005, 2009 and 2013 

from 28 different companies. We show the results of the study through quotes and diagrams 

of the collected data.  

After the study was done we could see several connections between the ownership structures 

appearance and the risks and uncertainties in the annual reports. For example, companies with 

several minor owners report more risks than other ownership structures in 2013. We explain 

why these connections exist through the following theories; agency theory and institutional 

theory with mimetic isomorphism and coercive isomorphism.  

 

Keywords: ownership structure, risks, uncertainties, institutional theory, agency theory.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund   

Under 1930-talet upptäcktes ett samband mellan lågkonjunkturer och investerares beteende. 

Sambandet uppstod genom att investerare blev osäkra på ekonomins framtidsutsikter och 

minskade därför sina investeringar vilket bidrog till att en lågkonjunktur inträffade (Guerron 

Quintana, 2012). Vid slutet av 1980-talet till början av 1990-talet uppstod en finanskris och en 

internationell lågkonjunktur inträffade, under denna händelse kunde sambandet med 

investerarnas beteende påvisas. På grund av den ostabila ekonomin väcktes behovet hos 

företagens intressenter att de skulle redovisa sina finansiella risker. Det fanns även ett behov 

av regler kring hur informationen om risker skulle framställas för att inte oroa investerare 

(Carlon, Loftus & Miller, 2003). Diskussionen om riskrapporteringens betydelse fortsatte 

sedan genom att Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) 

publicerade en debattartikel år 1998. I debattartikeln föreslog ICAEW att företagen skulle ge 

ut information om deras risker i årsredovisningarna för att hjälpa intressenter på marknaden 

att fatta beslut (Amran, Bin, Hassan, 2009). Empiriska studier som gjordes efter denna 

debattartikel visade på att det fanns stora skillnader och brister i hur företag redovisade sina 

risker, trots de upplysningsregler som fanns. En av dessa brister var att även om regler fanns, 

påverkade företagens incitament till om företagens risker rapporterades. Detta för att 

riskrapportering är subjektiv och delvis okontrollerbar (Dobler, 2008). 

 

Brister och skillnader i riskrapportering var komponenter som var delaktiga i de 

företagsmisslyckanden som skedde under den senaste finanskrisen. Därefter började 

intressenterna lägga allt större vikt på informationen gällande företagens risker och 

osäkerhetsfaktorer. Vidare tyder flera forskningsstudier på att företag genom sina finansiella 

utlåtanden inte delar med sig av tillräckligt med information gällande risker och 

osäkerhetsfaktorer (Mokhtar & Mellet, 2013). Det är på senare år som begreppen risk och 

riskhantering har studerats djupare inom företagen och ämnet har fått allt mer uppmärksamhet 

(Amran, Bin, Hassan, 2009). Tidigare studier som har gjorts påvisar att det finns flera faktorer 

som påverkar vilka risker och osäkerhetsfaktorer som företag redogör för genom 

årsredovisningarna, en av faktorerna som tidigare studier använt är företagens ägarstrukturer 

(Broberg, Collin & Tagesson, 2009). I de tidigare studierna förklaras det att det bör finnas ett 

samband mellan olika ägarstrukturer och hur företagen redovisar om risker och 
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osäkerhetsfaktorer i förhållande till mängd, kategorisering och hur faktorerna beskrivs i 

årsredovisningen. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Intressenterna har börjat ställa allt högre krav på att företagen ska redovisa sina risker och 

osäkerhetsfaktorer mer utförligt i årsredovisningarna. Samtidigt som företagen har högre press 

på sig att redovisa mer utförligt har det funnits brister i deras öppenhet (Mokhtar & Mellet, 

2013). Trots att det finns regler och normer för hur företagen ska redovisa sina risker finns det 

ändå brister inom hur rapportering ska gå till (Combes-Thuélin, Henneron & Touron, 2006). 

Rapportering av risker och de svårigheter som företagen har med att ge ut informationen har i 

sin tur blivit ett bekymmer för de som skapar redovisningsstandarder inom ämnet 

(Probohudono, Tower & Rusmin, 2012). 

 

Intressenternas höga krav har gjort att de har fått en allt mer kritisk syn till företagens 

finansiella rapporter efter den senaste finanskrisen (Probohudono, Tower & Rusmin, 2013). 

Tidigare studier visar att under finanskrisens senare år var företagen mer öppna gällande sina 

risker. Vilket betyder att företagen bekymrade sig mindre om avslöjandet av risker och 

osäkerhetsfaktorer i årsredovisningen och fokuserade mer på att undvika 

marknadsmisslyckanden (Probohudono, Tower & Rusmin, 2012). Efter finanskrisen framkom 

även kritik mot redovisningen genom att kritikerna menade på att risker och 

osäkerhetsfaktorer inte redovisats på ett lämpligt sätt som beskriver dess möjliga effekter. 

Exempelvis ansågs det att osäkerhetsfaktorer inte hade observerats och reflekterats grundligt 

och kunde på så vis vilseleda intressenter i beslutsfattandet (Magnana & Markarian, 2011). 

Finanskrisen påverkade således redovisningens regler samt standarder genom att brister 

uppdagades och förändrade redovisningen. Därför är finanskrisen en viktig händelse eftersom 

den påverkade samhället som är en del av den omgivning som företagen är verksamma inom. 

Finanskrisen kan också bidragit med effekter på företagens ägarstrukturer samt 

riskrapportering. Av denna anledning kan finanskrisen vara en av faktorerna som påverkar 

förändringarna som skett i sambandet mellan ägarstrukturer och risker samt 

osäkerhetsfaktorer i årsredovisningarna. Detta påstående har även tidigare studier diskuterat 

kring och kommit fram till att finanskrisen har en viss påverkan på företagens 

riskrapportering. 
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Vid redogörelse av företagens riskrapportering är det inte ovanligt att de är ospecifika när de 

beskriver risker utan lägger istället större fokus på hur risken ska hanteras för att inte 

avskräcka intressenterna (Combes-Thuélin, Henneron & Touron, 2006). Företag med högre 

risknivå vill inte dra uppmärksamhet till sina risker och försöker följaktligen undvika att dela 

med sig av den negativa informationen för att inte skrämma sina intressenter. Samtidigt kan 

företag med låga risknivåer visa upp sin goda riskhanteringsförmåga och är på så sätt mer 

villiga att visa upp sina risker. Då informationen i årsredovisningen går till företagens olika 

intressenter, exempelvis potentiella kunder och investerare, vill företagen inte skada sin image 

genom att beskriva för utförligt om risker. Framförallt vill de framställa sina negativa aspekter 

i årsredovisningen så positivt som möjligt. Således agerar företaget i ett egenintresse och det 

kan tolkas som att de skönmålar sin årsredovisning för att inte skada sin image eller förlora 

intressenter (Linsley & Shrives, 2006). Företagen kan därför använda olika 

informationskanaler för att sprida sin information och förmedla sin image, ett sätt att göra det 

på är genom årsredovisningen som är en officiell allmän handling (Hassan & Uddin, 2011). 

Således skapas en tanke gällande företagens incitament till att skapa en positiv bild i deras 

årsredovisningar och på så sätt dölja sina risker, att de därför kan finnas skillnader mellan de 

olika typerna av ägarstrukturer.  

 

Årsredovisningen kan därför anses ha blivit ett verktyg för företagens marknadsföring. Det 

har blivit ett medel för företagen att locka tills sig kunder och investerare genom 

informationen som finns i årsredovisningen. Att årsredovisningen har blivit ett 

marknadsföringsmedel kan vara en del av problematiken kring sambandet mellan olika typer 

av ägarstrukturer och redovisningen av risker samt osäkerhetsfaktorer gällande mängden 

information och betoning på problemet. 

 

1.2.1 Ägarstrukturens påverkan 

Vem som har makten och bestämmer i ett företag beror på hur företagets ägarstruktur ser ut. 

Hur ägarstrukturen ser ut avgörs av vad företaget har för typ av ägare samt hur stor andel 

dessa ägare besitter. Enligt Glete (1987) finns det tre olika typer av ägande; individuellt 

storägande, institutionellt ägande och anonymt ägande (Glete, 1987). Alla mått på 

ägarstrukturer är baserat på den del av aktierna som ägs av de mest signifikanta aktieägarna. 

De som får mest uppmärksamhet blir således de fem aktieägarna som har störst andel i 

företaget då de har en större möjlighet att utnyttja sin makt till att påverka beslut (Demsetz & 

Villalonga, 2001). 
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Eftersom de mindre investerarna får mindre uppmärksamhet än de större aktieägarna blir det 

mer betydelsefullt för dem att företagen delar med sig av sina relevanta risker och 

osäkerhetsfaktorer i årsredovisningen. Anledningen till att de mindre investerarna har behovet 

av informationen är att kostnaden för att själva samla in information skulle bli för hög 

(Mokhtar & Mellet, 2013). Hur ägarstrukturen ser ut kan därför påverka hur mycket företagen 

delar med sig av gällande risker och osäkerhetsfaktorer. Genom att företag där ägarna redan 

har informationen om de risker och osäkerhetsfaktorer som finns i företaget, kan ägarna vara 

mindre benägna att ta med dessa i årsredovisningen (Broberg, Collin & Tagesson, 2009). En 

tidigare studie visar att företagens ledning avgör hur mycket information om risker de ska 

dela med sig av som inte är obligatoriska. Studien fokuserade på företag som var ”insider” 

kontrollerade och företag som var ”outsider” kontrollerade. Med ”insider” kontrollerade 

företag innebär det att de som behöver informationen om företaget finns inom företaget och 

de känner därför inget behov av dela med sig av den till andra. “Insider” kontrollerade företag 

kan alltså sakna motivationen till att dela med sig av viktig information om risker i 

årsredovisningen eftersom regelverken inte kräver det av företagen (Chau & Gray, 2002). 

Dessa företag delar med sig av informationen om risker och osäkerhetsfaktorer till 

intressenterna på bolagsstämman istället för i årsredovisingen (Mokhtar & Mellet, 2013). Med 

detta sammanhang kan diskussionen fortsätta genom att göra tolkningen att beroende på hur 

företagets ägarstruktur ser ut finns det olika grader av tryck på företaget gällande 

förväntningar på information om företagets risker och osäkerhetsfaktorer i årsredovisningen. 

 

Majoriteten av de tidigare studierna som redovisas i nästa stycke visar att de bland annat 

kopplar ägarstrukturens utseende och redovisningen av risker samt osäkerhetsfaktorer i 

årsredovisningen till agentteorin. Institutionell teori har använts för att komplettera agentteori 

i Broberg, Collin och Tagessons (2009) studie. Agentteorin kan förklara hur ett specifikt 

utseende av ägarstrukturen påverkar ägarnas incitament till att utnyttja sina röstandelar och 

påverkar därför hur risker och osäkerhetsfaktorer redovisas i årsredovisningen. Incitamenten 

som ägarna har styrs av huruvida det existerar en informationsasymmetri mellan företaget och 

agenten enligt agentteorin (Probohudono, Tower & Rusmin, 2013). Med institutionell teori 

som förklaring till problemet öppnas möjligheten för denna studie att delvis bidra med något 

nytt. Det blir intressant för att den institutionella teorin kan förklara hur omgivningen och dess 

förändringar i samhället påverkar relationen mellan ägarstrukturen och risker samt 

osäkerhetsfaktorer. Betydelsefulla händelser, regler, normer och så vidare kan inverka på hur 
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företagens ägare ska informera om de risker och osäkerhetsfaktorer som finns inom företaget 

(Eriksson-Zetterquist, 2009, s.5). Denna studie kan därför anses vara en utveckling av 

Broberg, Collin och Tagesson (2009) studie då teorierna institutionell teori och agentteorin 

kommer att användas för att förklara relationen mellan ägarstrukturen och risker samt 

osäkerhetsfaktorer (Broberg, Collin & Tagesson, 2009). Dock kommer denna studie utveckla 

deras undersökning genom att bredda antalet typer av ägarstrukturer och därmed inte fokusera 

på koncentrationsgraden av ägarstrukturen. Broberg, Collin och Tagessons (2009) studie 

undersökte dessutom en rad olika faktorer i samband med ägarstruktur, men denna studie har 

valt att endast fokusera på sambandet mellan ägarstruktur och redovisningen av risker samt 

osäkerhetsfaktorer. Kommande avsnitt kommer att gå in djupare på vad tidigare studier har 

belyst inom ämnet om ägarstrukturer och risker samt osäkerhetsfaktorer och om deras relation 

till varandra.  

 

1.2.2 Tidigare studier om ägarstrukturer 

En studie gjord av Abraham och Cox (2007) beskriver att ägarstrukturen kan spela en 

avgörande roll i företagens riskrapportering eftersom årsredovisningen framställs av 

företagens ledning för aktieägarna. I deras studie tilläggs också att ämnet är fängslande 

eftersom förhållandet mellan ägarstrukturen och avslöjandet av risker i årsredovisningen är av 

intresse för de som reglerar redovisningen (Abraham & Cox, 2007). Agentteorin beskriver 

förhållandet mellan agenten och principalen då konflikter sker för att de inblandade vill 

tillfredsställa sina egna intressen före andras, exempelvis genom att de inte delar med sig av 

all information (Probohudono, Tower & Rusim, 2013). När agentproblemen minskas 

försvinner också behovet av regleringar inom företagens rapportering (Abraham & Cox, 

2007). 

 

En annan studie påvisar att det bör finnas ett visst samband mellan ägarstrukturer och frivillig 

rapportering av risker. Företag som har en bred ägarstruktur bör ta med mer information i 

årsredovisningen för att minska informationsgapen i enlighet med agentteorin. I studien 

använder de koncentrationsgraden av ägarstrukturen som faktor för att undersöka hur mycket 

risker företagen delar med sig av. De kom fram till att det inte fanns något tydligt samband 

mellan hur koncentrerad ägarstrukturen var och hur mycket företaget delar med sig av i den 

frivilliga rapporteringen av risker (Mokhtar & Mellet, 2013). Vidare visar en annan studie på 

att det finns ett samband mellan antalet externa ägare och mängden frivillig information 

företagen delar med sig av. Ett samband finns även mellan “insider” kontrollerade företag 
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med få samt stora ägare och att företaget delar med sig av mindre frivillig information (Chau 

& Gray, 2002). En anledning kan vara att företag som har en okoncentrerad ägarstruktur ofta 

är de företag som är större i storleken. I Probohudono, Tower och Rusmins (2012) studie 

undersöker de om chefsägda företag har någon påverkan på hur mycket risker företagen 

rapporterar om. De kom fram till att det finns ett visst samband mellan chefsägda företag och 

riskrapporteringens utseende (Probohudono, Tower & Rusmin, 2012). Enligt en tidigare 

studie skriver Broberg, Tagesson och Collin (2009) att företag som har många ägare med en 

okoncentrerad ägarstruktur har högre förväntningar att vara öppna med information om 

företagets risker, då det ofta sker konflikter mellan principalen och agenten i dessa typer av 

företag. Företag med koncentrerad ägarstruktur har därför lägre förväntningar gällande 

rapportering av frivillig information om risker i årsredovisningarna. Studien beskriver 

samtidigt att en okoncentrerad ägarstruktur inte påverkar företagets öppenhet gällande 

information om exempelvis risker (Broberg, Tagesson & Collin, 2009). 

 

Efter denna diskussion uppstår funderingar kring hur olika typer av ägarstrukturer i företag 

har ett samband med företagets rapportering av risker och osäkerhetsfaktorer i 

årsredovisningen. Anledningen till denna fundering är baserad på de motsägelsefulla resultat 

som de tidigare studierna har fått fram genom sina undersökningar. Tidigare studier ser att ett 

samband bör finnas mellan hur ägarstrukturen ser ut och hur företagen redovisar sina risker 

samt osäkerhetsfaktorer i årsredovisningen, men de kan inte se några tydligt existerande 

samband i empirin. Flertalet av dessa studier fokuserar dessutom på koncentrationsgraden av 

ägarstrukturen men gör inga ytterligare kategoriseringar av ägarstrukturerna. Av den 

anledningen verkar kategorisering av ägarstrukturer intressant i kombination med att 

samhällets krav har förändrats under det senaste årtiondet samt att andra betydelsefulla 

händelser har inträffat. Med denna studie utvecklas tidigare undersökningar om sambandet 

mellan ägarstruktur och risker samt osäkerhetsfaktorer genom att kategorisera 

ägarstrukturerna vidare samt att tolka studiens data med hjälp av teorierna institutionell teori 

och agentteorin. Genom att genomföra undersökningen över tid skall undersökningen se hur 

sambandet mellan ägarstrukturer och risker samt osäkerhetsfaktorer har förändras. Därför ges 

det förhoppningar om att sambandet skall kunna förtydligas ytterligare. Utöver det blir denna 

studie en av få som genomförts i Sverige inom området med urvalet taget från den svenska 

börslistan då majoriteten av de övriga studierna är från andra världsdelar.  
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1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att bidra med kunskap och medvetenhet om redovisningen av risker 

samt osäkerhetsfaktorer i årsredovisningar samt hur de påverkas av de olika typerna av 

ägarstrukturer. Begreppen risk och osäkerhetsfaktor har blivit allt mer uppmärksammade av 

intressenter och därför kommer vi undersöka om rapporteringen av risker samt 

osäkerhetsfaktorer i kombination med ägarstrukturen har förändrats mellan år 2005 och år 

2013. En händelse som har inträffat under denna tidsperiod är finanskrisen som troligen har 

haft en effekt på både företagens ägarstruktur samt deras rapportering av risker och 

osäkerhetsfaktorer. Ägarstrukturen anses vara viktig då den kan påverka både mängden och 

hur risker samt osäkerhetsfaktorer rapporteras i årsredovisningen. Tidigare studier stärker att 

ett teoretiskt samband existerar genom agentteorin men studierna ger olika resultat angående 

om det finns något samband eller inte i praktiken. Av denna anledning ska institutionell teori 

användas för att påvisa tydligare samband mellan risker och osäkerhetsfaktorer samt med 

hjälp av de olika kategoriseringarna av ägarstrukturer. Genom användandet av denna teori 

skall studien bidra och utveckla kunskapen kring problemet gällande redovisningen av risker 

och osäkerhetsfaktorer. 

 

1.4 Frågeställning 

Påverkar olika typer av ägarstrukturer rapporteringen av risker och osäkerhetsfaktorer i 

årsredovisningarna (exempelvis avseendet på mängd och kategorisering)? Och i sådana fall, 

på vilka sätt? 

 

1.5 Bidrag 

Bidraget med denna uppsats är att genom teorierna som används bidra med ytterligare 

kunskap kring hur olika typer av ägarstrukturer har ett samband med rapporteringen av risker 

samt osäkerhetsfaktorer i årsredovisningar. Eftersom studien ska undersöka med ett 

tidsperspektiv (mellan år 2005 och 2013) är tanken att se hur sambandet kan påverkas av 

förändringar i samhället genom institutionell teori. Institutionell teori används i denna studie 

eftersom tidigare studier inte har kunnat stärka de teoretiska sambanden med hjälp av 

agentteorin. Därför vill vi klargöra problemet genom att använda både agentteorin samt 

institutionell teori. Med uppsatsen finns också förhoppningar om att dess innehåll skall ge de 

som skapar redovisningsstandarder mer insyn i problematiken kring ägarstrukturens påverkan 

på rapporteringen av risker samt osäkerhetsfaktorer i årsredovisningar. 
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2. Regelverk 

Det finns regelverk angående de krav som finns på redovisningen och hur rapportering av 

risker och osäkerhetsfaktorer skall genomföras av företagen i årsredovisningarna. ÅRL och 

IFRS är regelverk som företagen i denna undersökning måste följa eftersom de är noterade på 

den svenska börslistan. Att få en förståelse för vad företagen är tvungna att redovisa gällande 

risker och osäkerhetsfaktorer i sina årsredovisningar anses därför vara viktigt i denna studie 

och dessa regler kan läsas nedan. 

 

2.1. ÅRL 

I lagtexten (ÅRL, 1995:1 554) nämns att företagen i förvaltningsberättelsen ska ge en 

rättvisande beskrivning om väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför, 

men nämner inte mer konkret vilka risker och osäkerhetsfaktorer som ska tas med. Angående 

ägarstrukturen nämns det i Bokföringsnämndens (BFN) uttalande gällande 

förvaltningsberättelsen att det är önskvärt att företagen lämnar information om större ägare 

samt eventuella väsentliga förändringar i ägarstrukturen (BFN, 1996). 

 

2.2 IFRS 

International Financial Reporting Standards (IFRS) utvecklade ett regelverk som sedan 

accepterades av omvärlden år 2005 (IFRS, 2015). Enligt IFRS regelverk (IAS 1.122, IAS 

1.123, IAS 1.125 & IAS 1.130) skall företagen tillämpa de redovisningsprinciper som finns 

när bedömning av risker och osäkerhetsfaktorer skall analyseras. De huvudsakliga väsentliga 

riskerna ska upplysas i årsredovisningen enligt IFRS. Gällande osäkerhetsfaktorer skall de 

osäkerhetsfaktorer som kan påverka kommande räkenskapsårs tillgångar och skulder nämnas 

(IASplus, u.å.). 
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3. Referensram 

 

Figur 1: Sambandets relation (egen konstruktion) 

 

Figuren visar sambandets relation som ska undersökas. Med hjälp av agentteorin och 

institutionell teori ska relationen mellan ägarstrukturen och rapportering av risker och 

osäkerhetsfaktorer förklaras. Även kommande begrepp och analysmodell ska hjälpa till för att 

visa relationens utseende. 

 

3.1 Teoretiska begrepp 

För att kunna genomföra undersökningen i studien krävs kunskap och förståelse kring 

begreppen risker, osäkerhetsfaktorer och ägarstrukturer. Utöver detta ger de också förståelse 

till hur kategorisering kan gå till av risker, osäkerhetsfaktorer och ägarstrukturer som är 

avgörande för undersökningens genomförande. 

 

3.1.1 Definition av risker och osäkerhetsfaktorer 

Risker definieras enligt finansiella termer som ett beslut som kan leda till olika utfall, som har 

vissa sannolikheter för att det specifika utfallet skall inträffa. Samtidigt kan osäkerheten ske 

utan vetskap om hur stor eller liten sannolikheten är för att de olika osäkerheterna skall 

inträffa (Linsley & Shrives, 2006). Exempel på osäkerhetsfaktorer kan vara osäkerhet kring 

prisutvecklingen och tillgången på råvaror (Drefeldt & Törning, 2012, s.67). Om företaget 

känner till de väsentliga riskerna och osäkerhetsfaktorerna som kan påverka och skapa tvivel 

gällande företagets förmåga att fortsätta verksamheten skall det lämnas upplysningar i om 

detta årsredovisningen. Således är faktorn väsentlighet viktig i bedömningen av risker och 
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osäkerhetsfaktorer i frågan om de skall tas med eller inte i årsredovisningen (Drefeldt & 

Törning, 2012, s.35). 

 

3.1.2 Kategorisering av risker och osäkerhetsfaktorer 

Risk kan ses som en objektiv syn på framtiden där människor kan fatta rationella beslut. 

Samtidigt ses osäkerhet som subjektivt och kan ofta hanteras. Både risker och osäkerheter 

inom ekonomin handlar om förväntningar på framtiden och hanteras genom att förutse 

framtida händelser. För att kunna förutse händelserna använder sig beslutsfattarna av den 

tillgängliga information som finns samt genom att studera hur tidigare situationer sett ut. 

Vilket tyder på att företag kan skapa sig fördelar och på så sätt vinster genom att överkomma 

sina osäkerheter. Inom kategorin osäkerhetsfaktorer finns det reducerbara och oreducerbara 

faktorer. Reducerbara osäkerhetsfaktorer kan hanteras genom insamlad information och 

oreducerbara osäkerhetsfaktorer som jordbävningar, olyckor och teknologiska genombrott kan 

beslutsfattarna inte hantera innan de inträffar (Hamberg, 2000, s.18-19). 

 

Riskerna och osäkerhetsfaktorerna kan också delas in i generella risker som är branschrisker 

samt specifika risker som endast berör ett företag. Generella risker brukar i stort sett vara 

samma från år till år, medan de specifika riskerna kan förändras för varje år. Om företagen 

inte är öppna gällande sina risker utan endast beskriver de generella riskerna får intressenterna 

väldigt begränsad information (Abraham & Shrives, 2014). För att kunna bemöta kraven från 

omvärlden med rapporteringen av risker samt tillfredsställa sina intressenters behov av 

information måste företagen våga rapportera mer om sina risker. Eftersom regelverken inte är 

tydliga med vad för sorts risker som är obligatoriska att ta med i årsredovisningen ligger 

ansvaret hos företagen att våga ta med sina väsentliga risker. 

 

Vidare finns det enligt Linsley och Shrives sex olika kategorier för risker; finansiella risker, 

operationella risker, egenmakts risker, teknologiska risker, integritet risker och strategiska 

risker (Linsley & Shrives, 2006). I figuren nedan beskrivs deras sätt att kategorisera risker 

med exempel på vad varje kategori kan innehålla för risker. 
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.  

Figur 2: Exempel på kategorisering av risker (Linsley & Shrives, 2006 samt Mokhtar & Mellet, 2013). 

 

Probohudono (2012) kategoriserar risker på ett annat sätt genom fem större kategorier som 

kan ses nedan. Kategoriseringarna är likartade med figuren ovan från Linsley och Shrives 

(2006) och Mokhtar och Mellet (2013). 

- Affärsrisker: vad företag är villiga att anta för risker för att skapa konkurrensfördelar och 

mervärde för sina aktieägare. Med denna risk kan företaget skapa vinster som förluster och 

påverkar följaktligen företagets strategi då ledningen i företaget vill tillfredsställa flera olika 

intressenter.   

- Strategiska risker: i och med att ekonomin ständigt förändras och ger strukturella 

ekonomiska osäkerheter som i sin tur påverkar företaget. Av denna anledning måste företaget 

kommunicera hur de blir påverkade av ekonomins förändringar samt hur känsligt företaget är 

mot dessa förändringar. 

-Operativa risker: risken uppstår i investerings- och produktionsbesluten som görs i företaget. 

Det innebär att direkta eller indirekta förluster som görs på grund av fel i den interna 

processen, mänskligt fel, systemfel eller annat som kan uppstå inom företaget tillhör operativa 

risker. 

- Marknadsrisker: risken till variationer i pris för ekonomiska varor tillhör denna kategori. 

- Kreditrisker: risken för att företagets portfölj ska minska i värde över tid tillhör denna 

kategori av risk (Probohudono, Tower & Rusmin, 2012). 
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Vilka risker och osäkerheter företaget har kan påverkas av vilken bransch företaget är 

verksamt i, eftersom företag i olika branscher förväntas ha olika risker. Detta kan bero på att 

det finns speciella regler beroende på branschens karaktär (Amran, Bin & Hassan, 2009). 

Ytterligare en faktor som kan påverka vilka risker och osäkerhetsfaktorer ett företag har är 

lönsamhet, då företag som är lönsamma villigt delar med sig av information för att stärka sin 

position och monetära kompensation. Företag delar i regel med sig av mer frivillig 

information gällande risker när de gör bra resultat än dåliga. Vidare kan storleken på företaget 

vara en påverkande faktor, i regel kräver intressenter som media och allmänheten mer 

information av större företag. Företag som listas på utländska börser delar generellt sett med 

sig av mer frivillig information, eftersom det finns fler regelverk och intressenter som sätter 

krav på företaget (Broberg, Collin & Tagesson, 2009).  

 

Som det här avsnittet visar finns det olika sätt att kategorisera risker och osäkerhetsfaktorer. I 

och med att det finns flera sätt att kategorisera på, finns det heller inget rätt eller fel sätt att 

kategorisera risker och osäkerhetsfaktorer på. Därför blir kategoriseringen av risker 

komplicerad och företagen kan som konsekvens kategorisera risker och osäkerhetsfaktorer på 

olika sätt i sina årsredovisningar. 

 

3.1.3 Påverkande händelse under undersökningens tidsperiod 

Finanskrisen är en händelse som vi valt att inte lägga fokus på, då vi inriktar oss på 

ägarstrukturen, men som inträffade under tidsperioden som vi utförde vår undersökning på. 

Eftersom krisen påverkade hela världens ekonomi resulterade det även i en förändring 

gällande hur företagen väljer att redovisa sina risker och osäkerhetsfaktorer. Det blir relevant 

för vår studie då det bör vara en bidragande faktor till att en eventuell förändring i hur 

företagen redovisar inträffar. Som en konsekvens av att en förändring i redovisningen av 

risker har skett kan det också ha inverkan på ägarstrukturens utseende. 

 

Enligt Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) finns det flera drivkrafter som påverkar 

redovisningen och de som arbetar inom branschen. Bland annat ser de att globaliseringen 

fortsätter och tekniken hos både företag och människor blir allt mer central. Företag som är 

verksamma inom redovisning och revision påverkades av de globala krafterna genom att de 

blev mer internationella samt mer tjänste- och teknikberoende. Finanskrisen gav också 

upphov till nya processer för redovisning och revision då exempelvis nya regler insattes efter 

att brister upptäcktes (FAR, 2013). Finanskrisens påverkan har kunnat urskiljas i företaget 
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PwC som är verksamt inom redovisning- och revisionsbranschen. Idag har de andra processer 

för sina arbetsuppgifter, det är i större grad andra tjänster de säljer idag än innan finanskrisen 

(PwC, u.å.). FAR påpekar att de drivkrafter som finns ger i sin tur nya branschtrender och 

samhällsförändringar. Under den senaste finanskrisen som varade mellan år 2007 till år 2009 

uppdagades flera företagsskandaler som revisorer fått en stor skuld till, enligt FAR. En annan 

konsekvens som finanskrisen resulterade i var krav på hårdare regler och kontroll på 

företagens redovisning och riskrapportering (FAR, 2013). 

 

En tidigare studie inom området påvisade att affärsrisker redovisades mest och att företagen 

var mer öppna med att berätta om företagets affärsrisker under perioden mellan år 2007-2009 

då finanskrisen ägde rum. Kategorin strategiska risker var den kategori som företagen var 

minst öppna med i årsredovisningarna. Under år 2009, som var året då omvärlden 

återhämtade sig efter finanskrisen var kategorierna affärsrisker och kreditrisker de som 

företaget var mest öppna med i sina årsredovisningar (Probohudono, Tower & Rusmin, 2012). 

 

3.2 Teori 

3.2.1 Ägarstruktur 

Ett företags ägande kan ses som en utveckling från att grundaren startar företaget och leder 

sedan sitt företag, möjligtvis med någon extern finansiär. Då är ägandet koncentrerat, ofta 

endast till grundarens familj. När företaget sedan växer och aktier börjar säljas sprids ägandet 

till ett flertal ägare vilket leder till att grundarens roll i företaget minskar. Vidare minskas de 

ursprungliga ägarnas roll i företaget genom att professionella företagsledare anställs. Då 

förändras företaget och ägarstrukturen går från koncentrerad till okoncentrerad (Glete, 1987, 

s.15-16). Det har även konstanteras att ägarnas makt minskas genom att anställda direktörerna 

får mer makt (Glete, 1994, s.49-50). 

 

Enligt Glete finns det tre olika ägartyper som kan kategorisera ägarstrukturerna. Den första är 

individuellt storägande som består av ägargrupper och storkapitalister. Den andra är 

institutionellt ägande där ägandet sker genom försäkringsbolag, fonder, självständiga stiftelser 

och investmentbolag. Den tredje är anonymt ägande som sker via aktiemarknaden. 

Förhållandet mellan ägarmakt och ägaransvar kan bli komplicerat för individuella ägare. 

Genom att ägaransvar och ägarmakt oftast går hand i hand men den kopplingen finns inte på 

samma sätt om makten delegeras till företagsledare. De olika ägartyperna bidrar också till 

företagen på olika sätt, exempelvis visar individuella ägare ofta större engagemang i företaget 
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än anonyma ägare. Institutionellt ägande kan ses som en mellanform då ägarna kan ha ett 

tillräckligt stort aktieinnehav för att utöva ägarmakt men det är inte säkert att de utnyttjar sin 

maktposition (Glete, 1987, s.52-53). 

 

I en rapport från ekonomirådet beskrivs en konflikt mellan kontrollägare, minoritetsägare och 

företagsledningen. Där minoritetsägarna inte kan eller vill kontrollera företaget och har ett 

renodlat avkastningsintresse. Den starka kontrollägaren kan styra ett företag och på så sätt öka 

sitt privata värde. I ett företag med en svag kontrollägare får företagsledningen mer makt och 

kan på så vis öka sitt privata värde. När de olika parterna fattar beslut grundade i sitt 

egenintresse går det ofta emot att företaget når högsta möjliga marknadsvärde (Berglöf et al., 

2003, s.15 & s.29-30). När ägandet är utspritt på många minoritetsägare finns inga 

individuella aktieägare med tillräcklig vilja att individuellt bära kostnaderna för aktiviteter 

som övervakning och ledning av företaget. Endast en kontrollägare har tillräckligt starkt 

incitament och egenintresse att engagera sig i detta. Vad som ger denne kontrollägare sitt 

incitament är att alla aktier har samma röstvärde och att kontrollägaren har ett privat värde att 

kontrollera (Berglöf et al., 2003, s.74). Genom denna problematik som kan ske mellan ägare 

och företagsledning kan också studiens problem förtydligas genom att ägarstrukturen 

påverkar företagens riskrapportering.  

 

3.2.2 Agentteorin 

Agentteorin syftar till att förklara varför all information om företagens risker och 

osäkerhetsfaktorer inte tas med i årsredovisningen. Agentteorin kan kopplas till hur 

ägarstrukturen är sammansatt i företaget. Där kan uppstå konflikter mellan företaget och de 

aktieägarna med makt att kunna påverka olika beslut, exempelvis gällande redovisningen av 

risker och osäkerhetsfaktorer. Som det tidigare nämnts kan det finnas ett samband mellan 

vilken typ av ägarstruktur företaget har och rapportering av risker samt osäkerhetsfaktorer i 

årsredovisningen, vilket är ämnet som denna studie har valt att fokusera på och undersöka. 

Agentteorin ska alltså visa hur ägarstrukturens uppbyggnad påverkar företagens redovisning 

av risker och osäkerhetsfaktorer. Därav har agentteorin en avgörande roll i denna studie för att 

kunna förklara hur en viss typ av ägarstruktur kan påverka vad som framkommer i 

årsredovisningarna. Sammanfattningsvis kan agentteorin förklara relationen mellan typen av 

ägarstruktur och redovisningen av risker samt osäkerhetsfaktorer i årsredovisningen. 

 



 

15 
 

En informationsasymmetri finns ofta mellan agenten som är ledningen och principalen som är 

investeraren. En viss del av informationen kommer agenten dela med sig av, men inte 

nödvändigtvis allt. När denna asymmetri minskas, dras även kostnader för att övervaka 

agenten ner. Agenten agerar utifrån sitt egenintresse som vars mål är att skydda sitt eget rykte 

och monetära ersättningar. Troligtvis skulle fullständig information gällande risker förbättra 

principalens förståelse. Men det skulle samtidigt bidra till att externa användare skulle få tag i 

informationen vilket i sin tur skulle kunna skada företaget (Probohudono, Tower & Rusmin, 

2013). Kostnaderna för att övervaka agenterna är större i utbredda företag än i koncentrerade 

företag. Av denna anledning krävs det att utbredda företag delar med sig av mer information 

via årsredovisingen för att intressenterna inte klarar av att samla in den själva (Mokhtar & 

Mellet, 2013). 

 

I denna studie skulle agenten kunna vara företaget i sin helhet eller företagets ägarstruktur. 

Agenten agerar i egenintresse och vill således inte lämna ut information om företagets risker 

och osäkerhetsfaktorer då det kan skada företaget. Regelverken inom redovisning och revision 

påverkar agenten genom hur mycket de kräver att företagen ska dela med sig av gällande 

risker och osäkerhetsfaktorer, även företagets intressenter påverkar genom krav på företaget. 

Principalen kan i detta fall vara olika sorters intressenter, exempelvis aktieägare, som är i 

behov av informationen i årsredovisningen. För att de skall kunna fatta sina beslut kräver de 

allt mer information gällande risker och osäkerhetsfaktorer. 

 

3.2.3 Institutionell teori 

De största ägarna i ett företag har makten till att bestämma hur mycket företaget ska redovisa 

angående risker och osäkerhetsfaktorer, men vad påverkar inom relationen mellan 

ägarstrukturen och risker samt osäkerhetsfaktorer? Institutionell teori förklarar varför och på 

vilket sätt företaget blir påverkat av samhället och dess förändringar inom det undersökta 

sambandet mellan ägarstrukturen och risker samt osäkerhetsfaktorer. Genom att använda 

institutionell teori kan studien således förklara hur sambandet blir påverkat utifrån av 

samhället samt dess förändringar.  

 

Institutionell teori handlar om hur organisationers handlingar följer det som tas för givet, hur 

organisationerna påverkas av sin omgivning som inkluderar andra organisationer samt hur 

organisationerna följer reglerna som är angivna. Därmed handlar teorin i det stora hela om hur 

organisationer förändras i samhället (Eriksson-Zetterquist, 2009, s.5). Institutionell teori kan 
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kopplas ihop med vårt urval angående tidsperspektivet. Med tiden förändras samhället och då 

organisationerna är verksamma inom samhället påverkas även dem av förändringarna som 

sker. Förändringarna i samhället kan också påverka normerna som ingår inom omgivningen, 

vilket betyder att organisationerna påverkas av de förändrade normerna. Normerna kan vara 

de olika kraven samt förväntningarna på riskrapporteringen i årsredovisningarna från 

intressenterna. Som tidigare nämnts är finanskrisen en händelse som har förändrat samhället 

som i sin tur har påverkat organisationerna. Finanskrisen är följaktligen en händelse som har 

förändrat organisationernas omgivning som enligt institutionell teori påverkar 

organisationerna. 

 

Det institutionella perspektivet ger därför omgivningen en generell uppfattning om hur 

organisationen ska se ut och agera. Organisationens strukturella egenskaper blir sociala 

standarder som organisationerna bedöms utifrån vilket bidrar till företagets möjliga legitimitet 

mot sina intressenter. Det kan ge bilden av att organisationen endast behöver justera vad som 

visas utåt för att ge en positiv bild till intressenterna. Vilket kan leda till att den verksamhet 

organisationen bedriver inte överensstämmer med den yttre bild företaget visar. Utöver 

råvaror, kapital och arbetskraft med mera behöver organisationer som företag också vara 

accepterade i samhället för att kunna överleva. Om omgivningen ifrågasätter organisationens 

rätt att överleva kan det bidra till att företaget måste lägga ner verksamheten. Ett exempel är 

om en miljörättsorganisation anser att ett företag inte har handlat rätt kan de försöka ta ifrån 

företagets legitimitet och mobilisera den allmänna opinionen mot dem (Hatch, 2002, s.110-

111). Genom denna studies undersökning avses att undersöka hur företag skriver om risker 

och osäkerhetsfaktorer i årsredovisningen för att visa en positiv bild utåt. Behovet av att visa 

en positiv bild kan förklara varför företaget skriver och agerar på ett visst sätt. Scenariot kan 

överensstämma med Linsley och Shrives (2006) studie som beskriver att årsredovisningen har 

blivit ett sätt att marknadsföra företaget på och har en inverkan på rapporteringen av risker 

och osäkerhetsfaktorer. Följaktligen blir det intressant att se hur företag marknadsför och 

skönmåla i samband med risker i årsredovisningarna, det för att se om det finns samband 

mellan typen av ägarstrukturen och rapporteringen av risker samt osäkerhetsfaktorer för att 

således bekräfta Linsley och Shrives (2006) med hjälp av institutionell teori. 

 

3.2.3.1 Nyinstitutionell teori 

I nyinstitutionell teori är den centrala delen hur organisationer skaffar legitimitet (Eriksson-

Zetterquist, 2009, s.63). Legitimitet i denna studie skulle kunna vara aktieägarnas 
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förväntningar och krav på riskrapporteringen i årsredovisningarna. Om inte informationen i 

årsredovisningarna anses vara trovärdig eller icke legitim tappar organisationen väsentliga 

intressenter. Organisationen kan också förlora legitimitet genom att inte ange risker och 

osäkerhetsfaktorer som ett företag i en viss bransch bör ange. Enligt teorin skapar 

organisationerna legitimitet genom den formella strukturen, då den speglar den specifika 

institutionella omgivningen som organisationen har. Den institutionella omgivningen skulle 

kunna vara de lagar och regler som organisationen berörs av samt vilken bransch 

organisationen är verksam inom. Således handlar den nyinstitutionella teorin mer om att 

anpassa sig till institutionaliserade regler än att samordna och kontrollera olika aktiviteter som 

den tidigare institutionella teorin antydde (Eriksson-Zetterquist, 2009, s.65). 

 

Pressen gällande information angående risker samt osäkerhetsfaktorer på företagen kommer 

främst ifrån aktieägarna som ifrågasätter företagets legitimitet. Därför kan kommunikationen 

av risk i årsredovisningen se olika ut beroende på den fientliga miljön som företaget verkar 

inom (Chess, 2001). I sökandet efter legitimitet hos organisationerna förändras 

organisationerna eftersom normerna ständigt förändras i samhället. Således måste 

organisationerna anpassa sig till de sociala normer som finns för att tillfredsställa behovet av 

legitimitet (Eriksson-Zetterquist, 2009, s.104). De regler som är mest accepterade av 

omgivningen eller samhället skapar således tryck på organisationerna att dessa skall följas, 

både för att förstärka sin image och legitimitet hos sina intressenter. Enligt Chess (2001) kan 

en organisations handlingar influera socialt konstruerade föreställningar om legitimitet och 

samtidigt påverkas av samhällets förväntningar. Eftersom riskrapportering av företag är en 

social konstruktion är sannolikheten hög att företag påverkas av institutionella krafter. När 

riskrapportering sedan blir en norm kan företagen förlora legitimitet mot sina intressenter om 

de inte utvecklar något program för att hantera riskerna och osäkerhetsfaktorerna (Chess, 

2001). I Kamal Hassans (2010) studie sägs det att de finansiella och berättande 

upplysningarna skapar förväntningar hos intressenterna och kan förbättra aktieägarnas syn på 

företagets prestationer. Chefer och ledningen inom företag vill således skapa en bild för 

intressenterna med hjälp av exempelvis årsredovisningen för att uppfylla deras krav. Att 

företag accepterar regler om riskrapportering är ett strategiskt val för att skapa en positiv bild 

mot intressenterna om just deras företag (Kamal Hassan, 2011).  

 

Den formella strukturen som nämndes tidigare kan vara starkt institutionaliserade. 

Exempelvis genom att använda ett specifikt redovisningssystem, som endast används för att 
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framstå som kompetent samt modern mot intressenter och inte för att det anses vara det bäst 

lämpade för företaget. Eftersom organisationerna ständigt vill utveckla sina formella 

strukturer skapas indirekt isomorfism, vilket innebär att organisationerna blir allt mer lika 

varandra. Som konsekvens blir de institutionaliserade strukturerna alltmer omfattade i 

samhället och fortsätter bidra till att de formella organisationerna blir allt mer vanliga samt 

lika varandra. Om en organisation skulle avvika från de institutionaliserade strukturerna 

skulle de framstå som nonchalanta och icke legitima (Eriksson-Zetterquist, 2009, s.66). 

Organisationerna blir därför framgångsrika när de följer de institutionaliserade strukturerna 

som finns då organisationerna på så sätt skapar legitimitet mot sina intressenter. Att ha 

förmågan att skapa legitimitet som organisation blir därför avgörande (Eriksson-Zetterquist, 

2009, s.67). Om en organisation skulle avvika från de formella strukturerna och normerna kan 

organisationen riskera att de inte bekräftar intressenternas förväntningar och mister på så sätt 

legitimitet. Det är av denna anledning som organisationer vill bekräfta intressenternas 

förväntningar på olika sätt för att skapa legitimitet. De formella strukturerna blir intressanta 

då de påverkar både inom organisationen och hur de agerar utåt mot sina intressenter.  

 

3.2.3.2 Isomorfism 

Inom nyinstitutionell teori finns så kallade isomorfismer. Isomorfismerna är en konsekvens av 

att alla organisationer är verksamma inom samma omgivning och tenderar därför att bli allt 

mer lika varandra (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre, 2006, s.291). Teorin är relevant för 

denna studie då undersökningen baseras på börsnoterade aktiebolag på börslistorna Small Cap 

och Mid Cap. Följaktligen kan det anses att dessa organisationer verkar inom samma 

omgivning och de försöker med hjälp av sina årsredovisningar att söka efter aktieägare och 

investerare till företaget genom börslistorna. Genom att de verkar inom samma omgivning ges 

incitament till företagen att härma varandra och på så sätt skapas isomorfism. Omgivningen 

har en inverkan på sambandet men beroende på ägarstrukturens utseende påverkar isomorfism 

på olika sätt. 

 

Isomorfism har flera mekanismer som bidrar till institutionaliseringen; bland annat tvingande 

isomorfism och imiterande isomorfism. Den tvingande isomorfismen kommer från politiska 

påtryckningar och staten som bidrar med regleringar. Då måste organisationerna anpassa sig 

till de formella och informella krav som finns. Staten är ett exempel på den tvingande 

isomorfismen då det är en stark organisation som kan påverka både genom lagstiftning och 

genom att de kan ge ut eftertraktade resurser till organisationer (Eriksson-Zetterquist, 2009, 
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s.78-80). En annan stark organisation i den tvingande isomorfismen är kreditgivare (Eriksson-

Zetterquist, Kalling & Styhre, 2006, s.291). Den imiterande isomorfismen sker genom att 

organisationen är osäker i en situation som ger incitament till att organisationerna härmar 

andra (Eriksson-Zetterquist, 2009, s.78-80). Följaktligen bygger denna isomorfismen på 

osäkerhet och företagens reaktion på att bemöta denna osäkerhet (DiMaggio & Powell, 1983). 

Osäkerhet i omgivningen för organisationerna kan definieras på många olika sätt men handlar 

om oförutsägbarhet. Hur organisationerna reagerar på oförutsägbarheten i omgivningen 

påverkar således organisationen (Chess, 2001). Enligt den imiterande isomorfismen reagerar 

organisationerna genom att härma andra för att de ska slippa hitta på egna sätt att lösa 

problemen (Eriksson-Zetterquist, 2009, s.78-80). Ofta är det de mindre framgångsrika 

organisationerna som härmar de mer framgångsrika organisationerna vid osäkerhet i en 

situation. Genom att imitera de mer framgångsrika organisationerna kan de försöka nå samma 

framgång eller få en motsvarande legitimitet (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre, 2006, 

s.291). 

 

Organisatoriska förändringar sker alltså på grund av olika situationer, den imiterande 

isomorfismen blir därmed ett resultat av olika processer inom företaget som nödvändigtvis 

inte gör dem mer effektiva. Att den imiterande isomorfismen fortsätter existera beror på att 

osäkerhet är en stark kraft (DiMaggio & Powell, 1983). Chess (2001) beskriver också andra 

sätt som den imiterande isomorfismen kan spridas på. I studien beskrivs hur efterliknande av 

beteende kan spridas oavsiktligt genom medarbetares överföring och explicit genom 

branschorganisationer och konsultföretag. Enligt nyinstitutionell teori skall imiterande 

isomorfism antyda på att företag inför riskrapportering i årsredovisningarna ser hur andra 

företag utför riskrapportering och härmar sedan dessa (Chess, 2001).  

 

Den tvingande isomorfismen består i denna studie av lagar, regler och normer angående 

redovisningen som organisationerna måste följa gällande risker och osäkerhetsfaktorer. På 

detta sätt påverkas ägarstrukturens tillvägagångsätt att redovisa risker och osäkerhetsfaktorer 

då de måste anpassa sig till den tvingande isomorfismen som finns inom omgivningen. Den 

imiterande isomorfismen uppstår genom att företagen iakttar andra organisationers 

rapportering av risker och osäkerhetsfaktorer. De gör så för att se vad som är acceptabelt att 

lämna ut gentemot intressenter, samtidigt som lagar och regler måste följas. Organisationer 

vill inte riskera att lämna ut för mycket information då det skulle kunna avskräcka 

intressenterna men inte heller för lite då det inte skulle motsvara intressenternas krav. 
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Konsekvenserna som uppstår av att inte ge för mycket eller för lite information angående 

risker och osäkerhetsfaktorer som står ovan konstanterar även Combes-Thuélin, Henneron 

och Touron (2006) samt Linsley och Shrives (2006) i deras studier. 

 

DiMaggio och Powell (1983) uttrycker sig också angående den tvingande isomorfismen, dock 

ur en annan synvinkel. I denna ismorfism får organisationerna påtryckningar, både formella 

och informella. Den tvingande isomorfismens påtryckningar kan komma såväl från andra 

organisationer som från samhället. Påtryckningarna som organisationen får gäller kulturella 

förväntningar i den omgivning som organisationen är verksam i (DiMaggio & Powell, 1983). 

DiMaggio och Powells (1983) synsätt kan överensstämma med vad Hatch (2002) skriver 

angående att organisationen måste bli kulturellt accepterad och uppnå de förväntningar 

samhället har för att kunna fortsätta sin verksamhet inom den specifika omgivningen. De 

kulturella förväntningarna som organisationen får kan komma från viktiga intressenter, och 

det är därför viktigt för organisationen att försöka leva upp till dessa förväntningar. Eftersom 

en organisation är verksam inom en viss omgivning som kan ha specifika kulturella 

förväntningar kan det i sin tur påverka rapporteringen av risker och osäkerhetsfaktorer samt 

utseendet hos ägarstrukturen.  

 

3.3.4 Analysmodell  

 

Figur 3: Modifierad analysmodell utifrån bildkälla (Abraham & Shrives, 2014). 
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Modellen ovan är modifierad utifrån Abraham och Shrives (2014) modell som har anpassats 

till denna studie. Vid analys av empiri ska denna modell användas som hjälpmedel. De 

centrala delarna i modellen är ägarstrukturen samt risker och osäkerhetsfaktorer som påverkas 

av händelser utifrån ett tidsperspektiv. Inför varje undersökningsår kontrolleras företagets 

ägarstrukturs utseende för att de ska kunna kategoriseras och se vad för risker samt 

osäkerhetsfaktorer som företaget beskriver i årsredovisningen. Detta kan påverkas av 

händelser som har skett under årets gång, som kan ha sina förklaringar i agentteorin samt 

institutionell teori som kan förklara varför de specifika händelserna påverkar 

ägarstrukturernas riskrapportering. Agentteorin förklarar hur en möjlig 

informationsasymmetri uppstår utifrån ägarstrukturens utseende som därför påverkar 

relationen mellan ägarstruktur och riskrapportering från företaget. Det genom hur olika 

ägarstrukturer rapporterar om sina risker och osäkerhetsfaktorer på olika sätt. Syftet med 

institutionell teori är att istället klargöra för hur samhället, omgivningen, normer, regler 

etcetera påverkar företagens ägarstrukturers sätt att redovisa riskrapporteringen samt mängden 

av risker och osäkerhetsfaktorer. Institutionell teori hjälper därför undersökarna att förstå hur 

respektive händelse och förändring som inträffar utanför företaget kan påverka relationen som 

undersöks. 

 

Med denna analysmodell avses att årsredovisning 1 är år 2005 som skall undersökas. Vid år 

2005 kommer det att kunna utläsas ifrån årsredovisningen om företagets risker och 

osäkerhetsfaktorer samt vad för slags ägarstruktur företaget har. Mellan årsredovisning 1 och 

årsredovisning 2 kommer det att ske händelser inom företaget och i samhället som kan 

påverka hur nästkommande årsredovisning kommer att se ut. Denna årsredovisning blir 

nummer 2 i modellen och är år 2009 i denna studie. Eftersom det har gått fyra år är det rimligt 

att anta att företagets risker och osäkerhetsfaktorer samt ägarstrukturen kan ha förändrats. 

Inför nästa årsredovisning, som blir årsredovisning nummer 3, har det gått ytterligare fyra år 

och i denna studie och är således år 2013. Återigen kan risker och osäkerhetsfaktorer samt 

företagets ägarstruktur ha förändrats. Genom de händelser som har skett under dessa fyra år 

kan företaget och dess ägarstruktur ha påverkats. 

 

Med hjälp av denna analysmodell kommer empirins resultat från innehållsanalysen med citat 

från årsredovisningen och tabeller kunna kopplas ihop med de teoretiska samt analytiska 

begrepp som har tagits fram tidigare i denna studie. Analysmodellen kommer att användas 

som ett verktyg för att se de olika sambanden som kan besvara studiens syfte och 
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frågeställning. Institutionell teori och agentteorin som är studiens främsta teorier ska 

tillsammans förklara ägarstrukturens utseende gällande om hur den påverkar 

riskrapporteringen samt hur ägarstrukturen påverkas av dess omgivning. För att kunna läsa 

mer om studiens analysmetod samt tillämpning av analysmodellen se avsnitt 4.7 

”Analysmetod”. 
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4. Metod    

Metoden i denna studie har inslag av både kvalitativ och kvantitativ metod, eftersom studien 

fokuserade både på ord som data likt en kvalitativ metod men även på siffror som i en 

kvantitativ metod. Vi valde att fokusera på mängder men ville samtidigt gå djupare för att 

klargöra fenomenets karaktär och egenskaper (Widerberg, 2002, s.15). Genom att vi 

fokuserade delvis på mängder som vår data angav gjordes en sorts mätning (exempelvis hur 

många risker företaget uppgav att de hade i årsredovisningen). När ett begrepp mäts i en 

kvantitativ undersökning kan begreppet ge förklaringar till olika aspekter av den sociala 

verkligheten. Det var vad vi avsåg att undersöka med vår frågeställning angående hur 

sambandet såg ut samt dess fenomen. (Bryman & Bell, 2005, s.89). En kombinerad metod 

passade därmed väl till denna studie då frågeställningen var till för att förstå problemet 

(Widerberg, 2002, s.15). Utöver detta är kvalitativ metod ett sätt att skapa eller tillföra 

kunskap och har ett tolkande synsätt på den data som samlas in (Bryman & Bell, 2005, s.40). 

Detta stärkte att en delvis kvalitativ metod passade vår studie då syftet var att bidra med 

kunskap med hjälp av befintlig teori samt öka medvetenhet om studiens problem.  

 

Eftersom vi delvis använde oss av en kvalitativ metod som anses vara en mer tolkande metod 

som går hand i hand med hermeneutiken som är läran om hur det går att förstå människors 

syn på världen. För att göra denna förståelse av människans synsätt sker därmed en tolkning 

(Hartman, 2004, s.274). I den här studien skedde således en tolkning genom att vi undersökte 

samt analyserade den data vi fick fram för att förstå fenomenet som befann sig bakom texten. 

Vid komplexa situationer eller problem rekommenderas en kvalitativ metod för att kunna få 

en förståelse till varför problemet ser ut som det gör. Eftersom vi trodde att det kunde finnas 

bakomliggande faktorer till varför risker och osäkerhetsfaktorer i kombination med 

ägarstrukturer har förändrats under tid ansågs vår studies problem vara komplext. (Hennink, 

Hutter & Bailey, 2011, s.10). 

 

4.1 Ämnesval 

Inspirationen till ämnet om hur företag redovisar risker och osäkerhetsfaktorer som vi valde 

att skriva om kom från ett revisionsbolags hemsida. Vi modifierade sedan problemet utefter 

de tidigare studierna som fanns inom ämnet för att bidra med något nytt. Tidigare studier hade 

främst kategoriserat ägarstrukturer som koncentrerade eller okoncentrerade. Därför 

fokuserade vi på hur olika typer av ägarstrukturer påverkade hur mycket företagen delade med 
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sig av gällande risker och osäkerhetsfaktorer i årsredovisningarna. Ägarstrukturerna valde vi 

att kategorisera enligt Gletes (1987) teori som bestod av; individuell storägande, anonym 

ägarstruktur och institutionell ägandestruktur. Genom att vi hade ett fokus på kategoriseringar 

av ägarstrukturer som delvis saknades i tidigare studier ansåg vi att denna studie tillförde 

något nytt samt gav ett bidrag till ämnet. Efter att ha läst igenom tidigare studier och 

diskuterat kring ämnet kunde ett tydligare problem samt frågeställning bildas för att påbörja 

studien, vi kunde då även formulera vilket syfte studien skulle ha (Patel & Davidson, 2011, 

s.40). 

 

4.2 Urval 

Med tanke på att vi ville ha olika typer av ägarstrukturer på de företag som skulle ingå i vår 

studie var vi tvungna att göra en bedömning på vilka företag som kunde ingå i studien. Vi 

gjorde således en bedömning om vilka företag som var aktuella att ingå i urvalet. Eftersom 

den primära anledningen inte bara var att redogöra för kvantiteter, innebar det att vi gjorde ett 

strategiskt urval (Christensen et al., 2010, s.130). För att företagen skulle vara aktuella 

påbörjades urvalet genom att företagen var tvungna att ha tillgängliga årsredovisningar för de 

år som vi undersökte. Att göra ett urval utifrån en viss tidsperiod är vanligt att göra i en 

innehållsanalys för att kunna analysera tiden då en viss händelse inträffade (Bryman & Bell, 

2005, s.217). Ett annat medvetet val i urvalet var att vi ville att samtliga årsredovisningar 

skulle vara på svenska för att undvika problematiken med översättning samt tolkning. Sedan 

ville vi ha ett visst antal företag ur varje bransch för att få en helhetsbedömning av vår 

frågeställning i börslistorna. Notera att syftet med att ha flera olika branscher inte var för att 

påvisa skillnader utan för att få en helhetsbedömning av risker och osäkerhetsfaktorer 

gällande ägarstrukturen. Vi ville även ha lika många företag ur de börslistor vi valde, som var 

Small Cap och Mid Cap. Det totala antalet företag som slutligen valdes var 28 stycken med 

två eller tre stycken företag ur respektive bransch (beroende på bristande tillgång på 

årsredovisningar till vårt urval i vissa branscher). De branscher som valdes var: handel, 

sjukvård, IT, industri och finans. Respektive företag som valdes finns nedskrivna i bilaga 1. 

 

4.3 Avgränsning 

De avgränsningar som gjordes till vår studie var att endast ta med företag från börslistorna 

Small Cap och Mid Cap med lika många årsredovisningar från respektive börslista. 

Anledningen till det var att vi såg en skillnad i ägarstrukturerna mellan dessa börslistor vilket 
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passade in med vårt urval. En annan avgränsning var den tidsperioden som vi valde att 

undersöka under. Den avgränsningen gjorde vi utifrån att företagens årsredovisningar skulle 

finnas tillgängliga samt att det hade gått en längre period mellan undersökningsåren. Utifrån 

denna avgränsning valdes åren 2005, 2009 och 2013 då årsredovisningarna hämtades för 

undersökning och analys. Genom att vi använde tre årtal kunde vi se förändringar genom ett 

tidsperspektiv och vi kunde koppla samman dessa förändringar med händelser i samhället 

som kunde haft en påverkan. Den sista avgränsningen som gjordes var gällande de olika 

faktorerna som vi nämnde i referensramen som kunde påverka rapporteringen av risker och 

osäkerhetsfaktorer, faktorn vi valde var ägarstrukturen. Vid sökning av tidigare studier var det 

samband mellan risker samt osäkerhetsfaktorer och bransch eller storlek som var mest 

undersökta. Därför kändes det inte lockande för oss att använda faktorerna bransch eller 

storlek då vi ansåg att det fanns tillräckligt många undersökningar om dessa. För att bidra med 

något nytt inom risker och osäkerhetsfaktorer tyckte vi att faktorn ägarstrukturen var mest 

intressant. Eftersom tidigare studier inte kommit fram till några tydliga svar. 

 

4.4 Undersökningsdesign 

Innebörden med undersökningsdesign som skall förklaras i följande avsnitt är den teknik som 

används vid insamling och analys av data. Det kan sägas att valet av undersökningsdesign i en 

studie speglar vilka ställningsantaganden som har tagits utav oss som författare. Ett av dessa 

ställningsantaganden som kan tydas utifrån vår studie är att det gjordes en bedömning över tid 

av olika sociala företeelser och de samband som fanns mellan dem (Bryman & Bell, 2005, 

s.47). I vår studie kom bedömning över tid att vara om sambandet mellan typen av 

ägarstruktur och risker samt osäkerhetsfaktorer hade förändrats genom exempelvis sociala 

företeelser. Dessa sociala företeelser kunde vara förändringar i samhället som företagen är 

verksamma i som därför påverkade i form av deras rapportering av risker och 

osäkerhetsfaktorer i årsredovisningar. Innehållsanalys är ett vanligt angreppssätt att studera 

texter i både kvalitativ och kvantitativ synsätt, och eftersom vi hade ett stort antal långa texter 

ansåg vi att en innehållsanalys var mest lämplig för att hinna gå igenom alla texter. Eftersom 

vi hade inslag av både kvalitativ samt kvantitativ metod föredrogs innehållsanalys då det blir 

lättare att replikera en undersökningsmetod istället för flera (Bryman & Bell, 2005, s.215).  
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4.5 Innehållsanalys 

Innehållsanalys är ett tillvägagångssätt att analysera dokument samt texter och skapar på så 

sätt data till den här studien. Det innebär att innan studiens undersökning genomfördes fanns 

datamaterialet redan tillgängligt, som i vårt fall bestod datamaterialet av offentliga dokument. 

Innehållsanalys utgår ifrån texter som blir en form av kommunikationsmedel till oss som 

undersökare där vårt fokus blir att förstå varför innehållet ser ut som det gör (Hseih & 

Shannon, 2005). Eftersom att vi ville förstå den känsla företaget ville förmedla i sin 

årsredovisning angående risker och osäkerhetsfaktorer blev innehållsanalysen delvis 

kvalitativ, därför blev det en subjektiv tolkning när undersökningen genomfördes (Bryman & 

Bell, 2005, s.438). Innehållsanalys är också den vanligaste metoden när öppenhet ska 

undersökas, exempelvis öppenhet gällande ett företags risker i årsredovisningar (Amran, Bin 

& Hassan, 2009). Med det som står ovan ansåg vi att en innehållsanalys var mest lämplig för 

vår studie och föredrogs för att få besvara vår frågeställning. 

 

För att påbörja innehållsanalysen gjordes sökningar av teman i datamaterialet som skulle 

analyseras enligt Bryman och Bell (2005). Teman är ofta bakomliggande och är därför inte 

uppenbara för läsaren, av denna anledning måste datamaterialet ifrågasättas för att få fram 

bakomliggande teman (Bryman & Bell, 2005, s.438). Vi ifrågasatte därför materialet i 

årsredovisningarna utifrån vad syftet var med texten, äktheten med materialet, hade 

författaren till texten egenintressen att försvara, var dokumentet likartade med andra 

dokument, var innebörden tydlig, fanns det andra tolkningar av texten och gick att bekräfta de 

ställningsantaganden som gjordes i texten (Bryman & Bell, 2005, s.440). Med hjälp av denna 

process fick vi alltså fram bakomliggande teman och faktorer som kunde förklara varför 

företagen gav ut information om risker och osäkerhetsfaktorer, hur de gav ut information om 

risker och osäkerhetsfaktorer samt hur ägarstrukturen kunde påverka. Detta resulterade också 

i våra träd som skapades i kapitlet ”Empiri” med de relevanta citat som vi fann i 

årsredovisningarna.    

 

4.6 Innehållsanalysens process 

Första steget som gjordes i innehållsanalysen var att skapa tre identiska arbetsblad med ett 

Excelark för respektive år med samma frågor som ställdes till texterna i årsredovisningarna. 

Svaren på dessa frågor kunde därefter skrivas in i varje kolumn. Det gjordes genom att varje 

företag undersöktes tre gånger med de olika årtalen; år 2005, år 2009 och år 2013, via 
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dataprogrammet NVivo. Användningen av Excelarket var till för att notera mängden risker 

och osäkerhetsfaktorer samt ägarstrukturens utseende, som sedan kunde kopplas samman 

genom olika samband. Vilket var till för att sedan kunna göra olika diagram för att kunna 

förklara sambanden. 

 

För att underlätta innehållsanalysen använde vi oss också av dataprogrammet NVivo. Med 

hjälp av NVivo behövde vi inte göra alla manuella uppgifter själva, vilket istället programmet 

gjorde åt oss. Exempel på sådana uppgifter var kodning och markering av texter som var 

relevanta för vår studie (Bryman & Bell, 2005, s.466). Genom NVivo blev kodningen och 

sökningen i texterna snabbare och mer effektiv (Bryman & Bell, 2005, s.479). NVivo 

användes också i syfte att få fram citat som kompletterade våra tidigare Excelark. Citaten var 

till för att belysa hur företagen beskrev sina risker och osäkerhetsfaktorer. Genom att 

ifrågasätta texterna som tidigare nämnts ville vi bekräfta eller avfärda tidigare studier. 

 

För att få fram de citat som var relevanta användes de sökord vi valt fram. Vi ansåg att 

sökorden var relevanta genom att ha läst igenom tidigare studier där ord uppkommit i 

samband med risker och osäkerhetsfaktorer. Vi valde därför sökord med vanliga 

kategoriserade risker och osäkerhetsfaktorer samt sökord om ägarstrukturer. När sökorden 

sedan lades in i NVivo kunde dataprogrammet få fram citat som kunde användas till vår 

studie. Tack vare detta fick vi mer tid att analysera datamaterial som vi fick fram. 

Anledningen till att kodningen började på detta sätt var för att organisera och möjliggöra 

kategorisering av data som underlättade för en vidare analys (Hartman, 2004, s.287). De 

sökord vi använde för att genomföra undersökningen och få svar på våra frågeställningar samt 

syfte var: 

 

 

 

 

 

 

Vi använde dessa sökord för att finna relevanta citat där företagen i årsredovisningarna 

beskrev sina risker och osäkerhetsfaktorer samt ägarstruktur i något avseende. 

När ägarstrukturen undersöktes framkom det i samtliga årsredovisningar hur företagens 

ägarstruktur såg ut genom tabeller. I tabellerna stod det vilka de största ägarna var i form av 

risk* osäker* brist* oviss* instabil* utveck* moderbolag* tillg* effektiv* fel* ägar* 

aktieägar* olyck* förebygga* arbetsolyck* kund* kreditrisk* marknadsrisk* ränterisk* 

valutarisk* prisrisk* finansiell* råvarurisk* likviditetsrisk* kapitalrisk* finansieringsrisk* 

växelkursrisk* konkurrent* rykte* bered* reglering* råvarupris* 

Att varje ord avslutas med en * är för få fram alla möjliga böjelser av orden. 
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kapital- och röstandelar. Eftersom det är röstandelar som avgör vem som har makten i 

företagen ansågs detta vara mer relevant för denna studie, observera därför att när vi 

undersökte vem den största ägaren var i företagen var det den största aktieägaren i andel av 

rösterna. När de tre största ägarna var identifierade i respektive företag samt hur stor del de 

ägde fortsattes processen med att kategorisera ägarstrukturen i samtliga årsredovisningar. De 

kategorier vi delade in ägarstrukturerna i var institutionellt ägande, individuellt storägande, 

anonymt ägande samt en kombination av individuellt och institutionellt ägande då vi inte 

kunde placera vissa företag i någon av de andra kategorierna. I denna fjärde kategori var 

ungefär hälften av röstandelarna i kategorin individuellt storägande och den andra hälften i 

institutionellt ägande. För att en ägarstruktur skulle kunna uppfylla en kategori i vår studie 

krävdes det att de tre största ägarna tillsammans ägde minst 40 % av rösterna, annars 

kategoriserade vi dem som anonymt ägda. När ägarna uppfyllde denna procentsats ansåg vi 

att ägarna hade en betydande del av röstandelarna samt ägandet av företaget. Vid 

kombinationen av individuellt och institutionellt ägande var ungefär hälften av det ena 

ägandet och den andra delen av det andra ägandet som sedan uppgick till minst 40 % av det 

totala ägandet. 

 

Genom att vi använde sökorden kunde vi också se olika uttryck när företagen beskrev risker, 

osäkerhetsfaktorer och ägarstrukturer. Vi ställde frågor om hur många risker respektive 

osäkerhetsfaktorer som kunde ses i årsredovisningen, vad för risker som kunde utläsas, hur 

riskerna var uttryckta, vad för sorts ägarstruktur företaget hade vid årsredovisningen samt hur 

stor den största ägaren var. Efter att ha ifrågasatt texten kunde processen fortsätta vidare mot 

att få fram teman genom de olika citaten samt få fram kategorier som citaten kunde placeras 

in i. Vilket innebar att en klassificering gjordes och uttryck inom samma kategori kunde sättas 

ihop till exempelvis en huvudkategori eller ett huvudtema. Då analysen började gjordes en 

tolkning av datamaterialet och en analys började kring hur kategorierna som skapades kunde 

relatera till varandra. Enligt denna princip får läsarna en helhetsbild hur de olika citaten 

hänger samman (Hartman, 2004, s.288). Genom att analysera citatens relation till varandra 

kunde det skapas underkategorier till huvudkategorierna och ”träd” genom citaten. För att 

presentera resultatet av empirin har ”träd” inom kategorierna skapats, betydelsefulla citat har 

tagits fram och diagram skapats över sambanden mellan risker samt osäkerhetsfaktorer och 

typen av ägarstruktur. 
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4.7 Analysmetod 

Efter att all data var insamlad genomfördes analysen med att empirin kopplades ihop med 

referensramens olika begrepp och teorier som sedan användes för att kunna förstå fenomenet. 

I sin tur kunde denna process besvara frågeställningen och bidra till det befintliga problemet. 

Analysen blev således en konsekvens av innehållsanalysens process där relevanta citat 

kodades som därefter utgjorde studiens empiri. För att kunna diskutera och analysera mer 

grafiskt används analysmodellen (se i teorikapitlet) för att kunna påvisa empirins resultat och 

för att förklara varför empirin såg ut som det gjorde. Med dessa utgångspunkter kunde 

händelser kopplas samman genom olika samband utifrån förändringar som har skett under 

undersökningsåren med hjälp av analysmodellen. Vi tog den empiri vi hade samlat in genom 

årsredovisningarna för att sedan undersöka existerande skillnader i ägarstruktur, risker och 

osäkerhetsfaktorer med hjälp av teorierna vi har beskrivit. Vi avsåg även att undersöka vad 

som hade orsakat dessa skillnader. Detta gjordes genom att se hur ägarstrukturen har 

förändrats och hur övriga händelser som har inträffat har påverkat samt hur skillnader mellan 

företag med olika ägarstrukturer rapporterade om risker och osäkerhetsfaktorer i sina 

årsredovisningar. 

 

4.8 Metodreflektion 

Genom att all data till undersökningen och de artiklar vi har använt oss utav i vår studie finns 

tillgängliga för andra, bidrar det till tillförlitligheten i vår studie. Vi sökte främst efter 

välciterade artiklar för att på så sätt stärka tillförlitligheten genom att andra studier har ansett 

att de är relevanta och använt sig av dem. Vi genomförde detta genom att välja att de mest 

välciterade artiklarna kom först på listan i databaserna. Om vi inte hittade relevant 

information i de mest välciterade artiklarna fortsatte vi sedan nedåt med att använda oss av de 

som kom näst på tur. I och med detta var det inte alltid de mest välciterade artiklarna som vi 

använde oss av men som prioriterades att läsas igenom först för att finna relevant information 

till vår studie. Vi har även varit tydliga med att beskriva och dokumentera de olika stegen i 

studien för att göra det lätt för andra att förstå den. Detta för att andra ska kunna granska vår 

studie vilket kan leda till stöd, kritik eller förbättring (Yin, 2011, s.31-32). För att andra ska 

kunna styrka och konfirmera vår studie krävdes det att vi genom vår studie har varit objektiva 

och att vi inte låtit våra personliga värderingar påverka arbetet med studien. Det är av denna 

anledning som tidigare studier har hjälpt oss att förstå vår studies problem och bakgrund på ett 
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objektivt sätt utan att våra personliga värderingar influerar studien (Guba & Lincoln, 1994, se 

Bryman & Bell, 2005, s.307). 

 

Förutom tillförlitlighet och möjlighet att styrka studien kan studier som har kvalitativa 

influenser enligt Guba och Lincoln (1994) bedömas genom överförbarhet, pålitlighet samt 

äkthet. I och med att vi har försökt vara så tydliga som möjligt skapades det också 

trovärdighet till studien genom att studiens resultat påvisar verkligheten. Vi har ökat vår 

studies trovärdighet genom att förklara alla steg vi gjort i studien så tydligt som möjligt så att 

det finns möjlighet till att replikera studien. Då studien kan replikeras kan andra undersökare 

se om våra resultat överensstämmer med verkligheten. Eftersom att studier som är delvis 

kvalitativa oftast analyserar djupet utan att exkludera det kontextuella eller sociala är det 

också viktigt att vara tydlig på de detaljer som finns i problemets omgivning, exempelvis 

kulturen. När detta genomförs på ett lyckat sätt kan andra forskare använda studien som en 

databas till nya studier. Vi har försökt uppfylla det genom att använda tidigare studier som 

beskriver miljön för riskrapporteringen idag samt miljön för aktieägarna som ingår i 

ägarstrukturen med hjälp av agentteorin. Genom att vi visade alla steg som gjordes i studien 

och visade den data vi samlat in till studien blev det en fullständig och tillgänglig redogörelse 

av studien. På så vis ökade studiens pålitlighet (Guba & Lincoln, 1994, se Bryman & Bell, 

2005, s.307). 

 

En del av studiens syfte var att ge en rättvisande bild av studiens problem och för de som 

berörs av problemet. Genom att vi undersökte detta kunde vi ge en bättre förståelse samt 

kunskap om problemet för samtliga parter. Av denna anledning ökade vi studiens äkthet som 

baseras på dessa delar. Ytterligare delar som kunde öka studiens äkthet var hur de berörda 

parterna erhöll en förståelse för hur de kan förbättra sin situation och vilka åtgärder som de 

kunde vidta för att eliminera problemet. Eftersom att vår studie lämnar ett bidrag med hur 

ägarstrukturer påverkar hur mycket risker och osäkerhetsfaktorer företagen delar med sig av 

kan de skapa incitament och inspiration till hur problemet kan lösas på bästa sätt (Guba & 

Lincoln, 1994, se Bryman & Bell, 2005, s.307). 

 

Utöver ovanstående kritik finns också generell kritik mot kvalitativa forskningar att metoden 

är främst är subjektiv genom att den involverar forskarnas omedvetna uppfattningar om vad 

som är relevant och vad som är betydelsefullt för studien. Det är av denna anledning som det 

också kan bli svårt att replikera kvalitativa studier. Transparensen kan också bli problematisk 
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då det kan finnas brist på konkreta förklaringar hur forskaren har kommit fram till sina 

slutsatser (Bryman & Bell, 2005, s.318-320). Kritiken som finns gällande kvalitativa 

forskningar har vi varit medvetna om och har därför försökt motverka att dess effekter skall 

ske på vår studie. Genom att vi undvek att ta med våra personliga värderingar kring studiens 

problem utförde vi vår studie likt tidigare studier fast med ytterligare kategoriseringar av 

ägarstrukturer. Sedan försökte vi förklara varje val som gjordes i studien för att motverka 

ovanstående negativa effekter av kvalitativ metod.  

 

Kritik som finns mot kvantitativ metod är att analysen av de olika variablerna kan ge en 

statisk bild. Våra variabler är de olika ägarstrukturernas samband till risker samt 

osäkerhetsfaktorer hur de redovisas i årsredovisningen.  Med en statisk bild innebär det att 

innebörden kan ignoreras och resultaten kan inte kopplas till vardagliga kontexter. Således 

skapas det som konsekvens en statisk bild av den sociala verkligheten (Bryman & Bell, 2005, 

s.106). Denna negativa aspekt av kvantitativ metod minskas genom att vi kombinerar 

mätningen som görs enligt kvantitativ metod med en kvalitativ innehållsanalys.  

 

4.8.1 Kritik mot innehållsanalys 

Då dokumenten fanns tillgängliga innan undersökningen började när en innehållsanalys 

används blir därför innehållsanalysens kvalité baserad på dessa dokument (Bryman & Bell, 

2005, s.227). Av denna anledning måste varje dokument ifrågasättas gällande trovärdigheten 

att dokumentet är som de utger sig att vara, om dokumenten är representativa för andra 

relevanta dokument och inse att kodningen i en innehållsanalys har ett visst mått av tolkning 

från vår sida (Bryman & Bell, 2005, s.228). Undersökningen och kodningen blev således 

beroende på hur vi tolkade texten i årsredovisningen samt att vi bestämde vad som är relevant 

för denna studie. Följaktligen blev insamlingen av data och kodningen utifrån vår synvinkel. 

Trots att tolkning sker är vår förhoppning att läsaren förstår varje steg vi gjort och blir således 

införstådd med varför de olika valen gjordes. 

 

4.8.2 Källkritik 

De vetenskapliga artiklarna som användes har hämtats från Örebro universitetsbiblioteks 

databaser för artiklar inom företagsekonomi. Samtliga artiklar är relativt aktuella vilket sågs 

som en fördel då det påvisade att studiens problem är i tiden. Dessutom är artiklarna från flera 

olika världsdelar, vilket tyder på att problemet med riskrapportering och ägarstrukturer i 
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årsredovisningar är ett världsproblem oavsett vilket regelverk som används. Samtliga böcker 

som har använts i studien är också ifrån Örebro universitetsbibliotek. Det kan dock ses att det 

finns några böcker som är äldre än vad vi tänkt oss, exempelvis Gletes bok som är skriven år 

1987, men som vi ändå ansågs vara relevant. Kritik kan också finnas mot de elektroniska 

källor vi har använt då ett par av dem saknar årtal när de skrevs. All denna kritik har vi varit 

medvetna om men har ansett att källorna är tillförlitliga samt relevanta för denna studie. 
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5. Empiri 

När årsredovisningarna undersöktes kunde vi finna många olika citat om risker och 

osäkerhetfaktorer. Många av undersökningens citat var dock väldigt likartade, exempelvis 

definitioner om finansiella risker och om företagens riskpolicy. Därför valde vi att ta med de 

citat som var mest relevanta och intressanta för denna undersökning. Detta gjorde vi för att 

undvika upprepning av citat som berörde samma ämne och för att få en variation i citaten som 

kommer i följande avsnitt. Med hjälp av citaten skall läsaren få en bild av hur företagen 

benämner samt beskriver sina risker och osäkerhetsfaktorer samt hur de hanteras. Genom 

citaten kunde vi ta reda på hur företagen bearbetade sina risker och osäkerhetsfaktorer samt 

om de beskrev den process som genomgåtts för att försöka eliminera dessa. Efter citaten 

kommer ett flertal tabeller med olika samband. Många av dessa samband kunde förutom att 

kopplas mot ägarstrukturen främst förklaras med finanskrisen, därför blev det ett stort fokus 

på finanskrisen som inte var menat från studiens början. Dock fanns en medvetenhet om att 

finanskrisen ägde rum vid de årtal som undersöktes och vi visste således att den kunde 

påverka, men inte till den grad som resultatet visade. 

 

5.1 Citat om risker och osäkerhetsfaktorer år 2005 

I årsredovisningarna från år 2005 beskrivs risker och osäkerhetsfaktorer främst i noterna. I 

företagen i börslistan Mid Cap nämndes riskerna och osäkerhetsfaktorerna dock något tidigare 

i årsredovisningen. I noterna nämner företagen att de har en riskpolicy som följs eller har ett 

riskhanteringsprogram samt definitionen av respektive risk och osäkerhetsfaktorer beskrivs. 

Hur processen för denna policy eller riskhanteringsprogram genomförs förklaras inte alltid. 

Företagen i börslistan Mid Cap år 2005 är dock bättre på att kommentera varje risk och 

osäkerhetsfaktorer med hur de hanteras för att minimera risken eller osäkerhetsfaktorn. En 

annan skillnad mot nyare årsredovisningar är också att antal sidor i årsredovisningarna är färre 

än exempelvis år 2013. 

 

I flera citat från år 2005 kan det ses som att företagen vill visa en positiv bild av företaget i 

samband med risker i årsredovisningen. Citaten är intressanta för vår studie genom att 

företagen vill visa sina intressenter en positiv bild av företaget och att de är värda att investera 

i. Det kan också upplevas som att de vill försäkra företagets befintliga aktieägare som redan är 

i företagets ägarstruktur att de gjorde rätt val att investera i just deras företag. I det tredje 
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citatet från Clas Ohlson kan det anses att en skönmålning görs av marknadssituationen 

gällande konkurrens. 

 

“Vi är övertygade om, att den bästa trygghet vi kan ge våra aktieägare och anställda är att 

hela tiden försöka ligga steget före, när det gäller att ta vara på de möjligheter som uppstår, 

när världen blir alltmer öppen”. Lammhults Design Group AB, år 2005, 

individuell/institutionell ägarstruktur. 

 

“Jag är övertygad om att utdelningen av affärsområdet Bygg/Miljö kommer att skapa två 

fokuserade koncerner som har goda förutsättningar att skapa en god tillväxt till gagn för 

aktieägare och andra intressenter inom vår verksamhet.” Connecta AB, år 2005, anonym 

ägarstruktur. 

 

“Påverkas ni av den ökade konkurrensen? Konkurrensen blir hårdare och hårdare, men vi 

ser det inte som något orosmoln. Än så länge finns det plats för alla. Konkurrensen sporrar 

oss även att hålla stringens i vår organisation. Vi måste se till att vi är ytterligare lite bättre.” 

Clas Ohlson AB, år 2005, individuellt storägande. 

 

Andra citat beskriver risker och osäkerhetsfaktorer som företagen upplever, under år 2005 var 

finansiella risker det vanligaste men det finns även andra risker. I vissa citat görs det också en 

kort förklaring till hur de hanterar risken (exempelvis citat från Beijer Alma, se nedan). 

Samtidigt som företagen definierar sina risker enligt de vanligaste kategorierna, beskriver 

företagen också andra sorters risker som inte alltid är uppenbara för läsaren (exempelvis 

Poolia AB:s citat nedan). Citaten är relevanta för vår studie då det visar hur företagen 

beskriver sina risker samt osäkerhetsfaktorer och i vissa fall hur de hanterar dem. Det blir 

också intressant i vilken sorts ton riskerna och osäkerhetsfaktorerna benämns samt vilken 

känsla läsaren får av respektive citat. 

 

“Marknadsrisk avser risken att värdet av finansiella instrument fluktuerar på grund av 

förändringar i marknadspriser.” Active Biotech AB, år 2005, institutionell ägarstruktur. 

 

“Stora pensionsavgångar kommer också att medföra brist på vissa kompetenser, och 

konkurrensen om kvalificerade tjänstemän väntas därför öka.” Poolia AB, år 2005, 

individuellt storägande. 
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“Beijer Alma hanterar denna risk genom att ha god likviditetsberedskap. Koncernens policy 

är att tillgänglig likviditet, definierat som kassamedel med tillägg för beviljade men inte 

utnyttjade checkkrediter, skall uppgå till minst två månaders fakturering.” Beijer Alma AB, 

år 2005, individuellt storägande. 

 

“Jag vill också belysa de risker som finns. Det största enskilda hotet mot Avanzas framgång 

är en långvarig börsnedgång. Vi har därför som målsättning att under 2006 balansera 

rörelsekostnaderna och icke-courtageintäkterna, det vill säga de intäkter som inte är direkt 

beroende av börsen.” Avanza Bank AB, år 2005, anonym ägarstruktur. 

 

Andra citat beskriver utmaningar som företagen redan har upplevt under årets gång. I första 

citatet från A-Com AB har de konstaterat att kommunikationen är viktigt och har ökat i 

komplexitet. Havsfrun Investment AB beskriver det finansiella läget, de börjar positivt med 

citatet för att sedan säga att risken är hög att konjunkturen kan bli värre. Venue Retail Group 

AB beskriver att företag inom handeln har risker gällande att strategiska bedömningar kan slå 

fel, som exempelvis att satsa på produkter som var i fel trend för den specifika säsongen. 

Citaten är intressanta även i detta fall då de beskriver hur företagen är verksamma i sin 

omgivning och hur de påverkas av olika händelser. 

 

“Samtidigt har komplexiteten i att skapa marknadseffektivitet ökat, eftersom: 

• det numera finns många fler kanaler att kommunicera genom, 

• företag kommunicerar inte bara under en kampanj, utan löpande i sina relationer till 

omvärlden.” A-Com AB, år 2005, anonym ägarstruktur. 

 

“De allmänna bedömningarna för år 2006 känns som ganska positiva, men risken för bakslag 

växer successivt.” Havsfrun Investment AB, år 2005, individuellt storägande. 

 

“Årets resultat påverkades negativt bland annat av effekterna av strategiska felbedömningar 

inom inköp av skor, vilket medfört en svag försäljningsutveckling inom Wedins skor.” Venue 

Retail Group, år 2005, anonym ägarstruktur. 

 

5.2 Citat om risker och osäkerhetsfaktorer år 2009 

Vid år 2009 är det flera företag som nämner lågkonjunkturen som var finanskrisens påbörjan 

och hur den har påverkat företagens verksamhet. Risker och osäkerhetsfaktorer finns förklarat 
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i noterna i majoriteten av årsredovisningar. Till skillnad från år 2005 börjar risker och 

osäkerhetsfaktorer beskrivas allt mer i löpande text i årsredovisningen. Denna förändring går 

främst att se hos företagen i börslistan Mid Cap. Processen av hur hanteringen av risker och 

osäkerhetsfaktorer är detsamma som föregående årsredovisning (år 2005), alltså genom 

policys eller riskhanteringsprogram. Samtliga årsredovisningar definierar de olika risker som 

företagen utsätts för. Det är fortfarande företagen i börslistan Mid Cap som är betydligt bättre 

på att beskriva hur processen går till för att minimera risken och osäkerhetsfaktorn än de 

företag som är i börslistan Small Cap. En annan skillnad från år 2005 till år 2009 är att 

företagen nu börjar beskriva fler olika typer av risker än främst finansiella risker. 

 

Här är flera exempel med citat där företagen berör lågkonjunkturen som började år 2007 i sina 

årsredovisningar. Vi kunde se redan i årsredovisningarna från 2005 att de började nämnas, 

men under år 2009 framkom det flera citat och lågkonjunkturen var ett faktum. Att företagen 

nämner finanskrisen kan tolkas på två sätt. Att de är ärliga om att finanskrisen påverkar dem 

för att vara ärliga mot sina intressenter eller använder de finanskrisen som ursäkt för 

företagets resultat och att det är därför efterfrågan har påverkats negativt. De kan på så sätt 

lugna intressenterna att när finanskrisen är över kommer resultatet och efterfrågan förbättras 

igen. Oavsett hur det tolkas kan det konstanteras att företagens årsredovisningar blir 

påverkade av finanskrisen som ägde rum under denna tidsperiod.   

 

“Finanskrisen inleddes på andra sidan Atlanten och snart nåddes även vi av all den 

osäkerhet som den förde med sig. Sett i backspegeln så kändes övergången från 2008 till 2009 

som om vi vunnit slutspurten i ett intensivt maratonlopp, bara för att direkt ge oss ut på en 

extrainsatt etapp.” Connecta AB, år 2009, anonym ägarstruktur. 

 

“Marknadsläget har präglats av osäkerhet kring efterfrågeläget, vilket gjort att kunder 

senarelagt beställningar och minskat orderstorlekar.” Elos AB, år 2009, individuellt 

storägande. 

 

“Beaktandes den osäkerhet för bakslag som då rådde – och alltjämt råder – får man ibland 

vara beredd att avstå viss avkastning för mer trygghet, även om man senare – i efterhand 

önskar att man gjort annorlunda.” Havsfrun Investment AB, år 2009, individuellt storägande. 
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“Stigande arbetslöshet och bankernas fortsatt svaga utlåningsvilja gör att framtiden i den 

reala ekonomin kan bedömas som osäker och möjligen har vi mer negativa nyheter att 

vänta.” Havsfrun Investment AB, år 2009, individuellt storägande. 

 

Under år 2009 i årsredovisningarna kan vi också se hur de skriver om risker och 

osäkerhetsfaktorer. Som i år 2005 kan vi se definitioner och beskrivningar av risker, både 

vanliga och ovanliga. Vi kan också se att sättet företagen beskriver risker på har förändrats 

något genom att i årsredovisningar från år 2009 försöker de ge en något mer positiv bild av 

sina risker, se exempelvis citat från Poolia AB. Som i år 2005 blir citaten intressanta för att se 

hur företagen beskriver sina risker och osäkerhetsfaktorer samt hur dessa hanteras. 

 

“All affärsverksamhet medför risker i större eller mindre omfattning.” Poolia AB, år 2009, 

individuellt storägande. 

 

“Riskerna skall dock inte underskattas. Det blir svårare att styra ett större företag och 

behovet av ledningsresurser ökar.” Beijer Ref AB, år 2009, institutionell ägarstruktur. 

 

“Förändringar av skattelagstiftning, bolagsskatt och övriga statliga pålagor, kan komma att 

påverka Kungsledens resultat såväl positivt som negativt.” Kungsleden AB, år 2009, anonym 

ägarstruktur. 

 

”Operativa risker definieras som ”risken för förluster till följd av icke ändamålsenliga eller 

misslyckade interna processer, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser 

inklusive legala risker”. Avanza Bank AB, år 2009, anonym ägarstruktur. 

 

5.3 Citat om risker och osäkerhetsfaktorer år 2013 

År 2013 präglades av en mer utförlig samt djupare beskrivning av företagets produkter, 

tjänster och deras kunder i årsredovisningarna. Risker och osäkerhetsfaktorer nämns i noter 

respektive i löpande text. En annan skillnad är att det uppkommer mer krav från intressenter 

att de ska ha information om hur företag arbetar med hållbarhet. År 2013 är det år där 

företagen har mest information i sina årsredovisningar, vilket kan ses i antal sidor i 

genomsnitt. Företagen beskriver även ett fler antal olika risker än vad de gjorde vid både år 

2005 och år 2009. Utveckling från år 2009 till år 2013 kan anses vara att de olika typerna av 

riskerna förekommer mer frekvent. Slutligen kan det konstanteras att årsredovisningarna från 
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år 2013 är mer innehållsrika gällande risker, osäkerhetsfaktorer samt hur dessa hanteras än de 

tidigare åren. 

 

I årsredovisningarna från år 2013 finns det fortfarande en del citat som påpekar att marknaden 

fortfarande inte är stabil efter finanskrisen. Dock verkar företagen vara överens om att 

finanskrisen verkar vara över men att det är dess effekter fortfarande påverkar företagen. 

Förändringar som sker utanför företagen påverkar och förändrar företagen, men när dessa 

förändringar har skett och kommit till sitt slutskede påverkas fortfarande företagen av 

förändringarnas effekter. 

 

“Till följd av tidigare ekonomiska osäkerheter präglades marknaden av en viss försiktighet 

och kundernas beslutsprocesser var fortsatt långa.” Kungsleden AB, år 2013, anonym 

ägarstruktur. 

 

“Lagercrantz försöker möta de risker som följer av konjunkturpåverkan genom 

branschspridning, nischfokus och sin decentraliserade struktur.” Lagercrantz Group AB, år 

2013, individuellt storägande. 

 

Nedan finns citat som berör företagens hållbarhet som är en ny typ av risk till skillnad från 

tidigare undersökta år i årsredovisningarna. Att företagen nämner hållbarhet på detta sätt kan 

tyda på samhällsförändringar som gör att intressenterna ställer krav på att företagen skall 

bearbeta och sträva efter hållbarhet. Det kan också vara så att företagen märker av denna 

samhällsförändring och vill möta intressenternas förväntningar, och kanske vara förberedda 

på att regelverken kan ändras till att hållbarhet blir en obligatorisk del i årsredovisnigen. Om 

de är förberedda på en regelverksförändring och redan strävar efter att uppnå de framtida 

kraven kan företagen anses vara moderna och legitima genom att besvara intressenternas 

förväntningar. 

 

“Vi ser till miljömässiga, sociala och ekonomiska effekter samt till att minska risker i vår 

egen organisation, våra produkter och i värdekedjan. Samtidigt måste vår produktkvalitet 

alltid uppfylla våra kunders krav och förväntningar.” Lammhults Design Group AB, år 2013, 

institutionell ägarstruktur. 
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“Vitrolife vill minska miljöpåverkan så långt det är möjligt utan att ge avkall på produkternas 

primära egenskaper vad gäller effekt och säkerhet.” Vitrolife AB, år 2013, institutionell 

ägarstruktur. 

 

Citaten nedan berör hur företagen vill ge ut en positiv bild angående risker och 

osäkerhetsfaktorer. Det kan främst ses i citatet från Feelgood Svenska AB där de försöker 

argumentera för varför aktieägare bör investera i just deras företag. De menar på att förutom 

den monetära aspekten gör de en god gärning genom att investera i deras affärsidé som är att 

förbättra människors hälsa. Genom att förmedla denna positiva bild till både aktieägare och 

kommande aktieägare blir det en slags marknadsföring till varför de skall investera i just deras 

företag. 

 

“I takt med att kraven från kunderna ökar gällande kvalitet, kapacitet, kompetens och 

tillgänglighet är förvärv ett naturligt sätt att stärka konkurrenskraften.” Elos AB, år 2013, 

individuellt storägande. 

 

“Som aktieägare i Feelgood är du med och investerar i en verksamhet med långsiktig 

potential och många vinnare. Om Feelgood tillvaratar sina affärsmöjligheter på ett bra sätt 

sparar kunderna pengar och får mer attraktiva arbetsplatser med god arbetsmiljö och 

friskare medarbetare. Enskilda människor får hjälp till bättre hälsa och aktieägarna kan få 

god avkastning på sin investering.” Feelgood Svenska AB, år 2013, institutionell 

ägandestruktur. 

 

Även i årsredovisningar från år 2013 finns citat om företagens risker och osäkerhetsfaktorer 

som beskriver och definierar risker. Förändringen med att försöka ge en positiv bild i 

samband med risker och osäkerhetsfaktorer fortsätter från år 2009, se exempelvis citatet från 

Svolder AB. Investment AB Öresund visar exempel på i sitt citat hur de hanterar risker och 

osäkerhetsfaktorer, på detta sätt beskriver många företag hur hanteringen sker. Däremot hur 

denna process går till för att eliminera risker och osäkerhetsfaktorer ges det få detaljer om i 

majoriteten av företagens årsredovisningar. Men det nämns i företagens årsredovisningar att 

de har system, regler eller policys. Dock ska det noteras att årsredovisningarna från år 2013 

belyser mest av alla undersökta årsredovisningar hur processen går till. 
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”Utifrån denna risk bedömning finns kontrollaktiviteter som sker månatligen, både i form av 

förebyggande (policyer) och upptäckande (avstämningar).” Investment AB Öresund, år 2013, 

anonym ägarstruktur. 

 

“Med risk följer också möjligheter.” Svolder AB, år 2013, institutionell/individuell 

ägarstruktur. 

 

“Bolagets viktigaste uppgift är att erbjuda kunderna ett brett och attraktivt sortiment. Om 

Clas Ohlson skulle missbedöma nya trender eller produktområden kan det innebära lägre 

tillväxt och lönsamhet.” Clas Ohlson AB, år 2013, individuellt storägande. 

 

”Med kreditrisk avses risken att förlora pengar som en följd av att en låntagare (bank eller 

företag) ej kan fullgöra sina åtaganden. Kreditrisken hanteras genom att risk utan styrelsens 

godkännande enbart får tas mot motparter med hög kreditvärdighet.” Investment AB 

Öresund, år 2013, anonym ägarstruktur. 

 

5.4 ”Träd” med kategoriseringar av relevanta citat 

När citaten sammanställdes från alla undersökta årsredovisningar började kategoriseringen av 

citaten. För att påbörja denna process började vi söka efter teman eller så kallade 

huvudkategorier. Vi kunde se att majoriteten av citaten kunde härledas till dessa 

huvudkategorier. Därefter ifrågasatte vi texten för att se vad citaten egentligen handlade om. 

När denna process genomfördes kunde det således skapas underkategorier till 

huvudkategorierna där vi kunde placera in olika citat. För att också kunna se var citaten kom 

ifrån gällande ägarstrukturen gjordes det även diagram i detta avseende vilket även hjälpte att 

se om det fanns några skillnader på mängden citat beroende på ägarstruktur. 

 

5.4.1 ”Träd” med huvudkategorin ”Risker och osäkerhetsfaktorer” 

Utifrån innehållsanalysen av årsredovisningarna och de citat som valdes skapade vi så kallade 

”träd” med huvudkategorier och underkategorier. I det första trädet har vi huvudkategorin 

”Risker och osäkerhetsfaktorer” där vi kunde urskilja tre olika underkategorier. Den första 

underkategorin är ”Definition och beskrivning av risker och osäkerhetsfaktorer”. I citaten som 

tillhör denna kategori ges en definition eller en beskrivning av den specifika risken eller 

osäkerhetsfaktoren som företaget har. Citaten där risker samt osäkerhetsfaktorer beskrevs eller 

definierades kunde främst finnas i årsredovisningarnas noter. Den andra underkategorin är 
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”System för hantering av risker och osäkerhetsfaktorer”. Där tillhör de citat där företag 

beskriver hur de hanterar risker och osäkerhetsfaktorer, oftast skrev företagen att de hade en 

policy eller riskhanteringsprogram för att motverka riskerna och osäkerhetsfaktorerna. Den 

sista underkategorin blev ”Processen för hur riskerna och osäkerhetsfaktorerna hanteras”. I 

denna underkategori visades hur processen kan gå till för att eliminera eller minimera risken 

eller osäkerhetsfaktoren hos företaget. Här var det alltså citat som gav konkreta exempel på 

hur själva processen gick till för att eliminera riskerna och osäkerhetsfaktorerna. Observera att 

under dessa underkategorier visas ett exempel på citat som tillhör varje underkategori. 

Underkategorierna är intressanta då de tillsammans beskriver allt som tillhör risker och 

osäkerhetsfaktorer som företagen bör ange, både utifrån regelverk som finns samt mot 

intressenternas förväntningar och krav. 

 

Antal citat kan skilja sig mot redovisade risker och osäkerhetsfaktorer då vissa citat nämner 

flera risker eller genom att en risk kan förklaras flera gånger men på olika sätt. Av denna 

anledning kommer det skiljas sig i data på trädets diagram gällande antal citat i ämnet risker 

och osäkerhetsfaktorer mot antal redovisade risker som kommer att presenteras i tabeller 

senare i kapitel 5.5 ”Tabeller med ägarstruktur, antal risker och antal osäkerhetsfaktorer”. 

 

 

 

 
Figur 4: ”Träd” med huvudkategorin ”Risker och osäkerhetsfaktorer”. 
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I diagrammet nedan visas hur många citat som nämns per årsredovisning inom de olika 

kategorierna från ”trädet” i samband med de olika ägarstrukturerna.  Diagrammet blir 

intressant då det är ett bra komplement till den data som finns i diagrammen som kommer i 

kapitel 5.5. Genom de kommande diagrammen beskrivs hur många olika risker företagen har 

och även hur många citat som finns gällande risker och riskhantering. Diagrammet visar att 

individuellt ägda företag skriver om mest antal risker samt mest om hur de hanterar riskerna. 

Dock är det väldigt jämt mellan de olika ägarstrukturerna gällande hur många citat de har 

skrivit om system för att hantera risker. En ytterligare faktor som skulle kunna vara aktuell att 

inkludera är citat gällande finanskrisen, men som inte hade inträffat än vid år 2005. I år 2009 

och år 2013 var det cirka 0,6 citat gällande finanskrisen per årsredovisning. Då inga citat 

fanns under år 2005 angående finanskrisen samt få citat under år 2009 och år 2013 så valdes 

denna möjliga underkategori bort från diagrammet. I de 28 anonymt ägda företagen beskrevs 

totalt 280 citat om risker, 64 om system eller policys och 111 citat specifikt om hur de 

hanterar sina risker. I de 27 individuellt storägda företagen beskrevs totalt 344 citat om risker, 

65 om system eller policys och 165 citat specifikt om hur de hanterar sina risker. I de 21 

institutionellt ägda företgen beskrevs 234 citat om risker, 59 om system eller policys och 83 

citat specifikt om hur de hanterar sina risker. I de åtta individuella/institutionella ägda 

företagen beskrevs 68 citat om risker, 19 om system eller policys och 25 citat specifikt om hur 

de hanterar sina risker. 
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Figur 5: Diagram med antal citat per årsredovisning med olika ägarstrukturer i trädet ”Risker och 

osäkerhetsfaktorer”.  



 

43 
 

5.4.2 ”Träd” med huvudkategorin ”Företaget” 

Därefter kunde vi se ett annat tema, vilket var om företaget i sig. De relevanta 

underkategorierna vi därefter kunde urskilja var ”skönmålning” där företaget vill ge en positiv 

bild av både företaget och om negativa händelser. Det kan vara genom citat där de försöker 

minska effekten av att de säger något negativt genom att samtidigt säga något positivt. Den 

andra underkategorin som vi kunde se var ”marknadsföring” som kunde tolkas som att 

företaget ville marknadsföra sig själva och deras produkter eller tjänster angående varför 

intressenter skulle investera i deras företag. Dock vill vi påpeka att dessa citat påkom i 

samband med risker och osäkerhetsfaktorer, av denna anledning finns därmed inte alla 

marknadsföringscitat med då de inte var relevanta för denna studie. Temana till nedanstående 

”träd” skapades för att i datamaterialet var det så pass märkbart och kunde inte undgås. 

”Trädet” med dessa kategorier bekräftar också de tidigare studierna där de beskriver att 

företag skönmålar sin text angående negativa händelser samt att årsredovisningen har allt mer 

blivit ett markandsföringsmedel mot intressenter. Figuren om detta kan ses nedan med ett 

exempel på citat under varje underkategori. 

 

 

I diagrammet nedan visas hur många citat från de olika kategorierna i trädet ovanför som 

nämns i årsredovisningarna, de är indelade i de olika kategorierna av ägarstrukturen. Den data 

som presenteras i diagrammet blir intressant då den visar i vilken mån företagen försöker 

skifta riskerna till något positivt och framhäva företaget. Institutionellt ägda företag har flest 

citat som påminner om marknadsföring och individuellt ägda företag skönmålar sina risker 

och osäkerhetsfaktorer mest. I de 28 anonymt ägda företagen beskrevs totalt 27 citat om 

Figur 6: ”Träd” med huvudkategorin ”Företaget”. 
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skönmålning och 20 citat om marknadsföring. I de 27 individuellt storägda företagen beskrevs 

41 citat om skönmålning och 36 citat om marknadsföring. I de 21 institutionellt ägda 

företagen beskrevs 20 citat om skönmålning och 37 citat om marknadsföring. I de 8 

individuellt/institutionellt ägda företagen beskrevs 7 citat om skönmålning och 7 citat om 

marknadsföring. 

 

Det är också intressant när det undersöks närmare på underkategorin ”Marknadsföring”. 

Under år 2005 var det 0,7 stycken per årsredovisning i antal citat angående marknadsföring, 

under år 2009 var siffran 0,75 och sedan år 2013 ökade det markant till 2,1 citat per 

årsredovisning. 

 

 

 

 

5.5 Tabeller med ägarstruktur, antal risker och antal osäkerhetsfaktorer 

De ägarstrukturer vi kunde se i vår undersökning var anonymt ägande, individuellt storägande 

och institutionellt ägande samt en kombination av de två sistnämna kategorierna, dessa 

kategorier är enligt Gletes (1987) teori. Som tidigare nämnts är anonymt ägande en 

ägarstruktur bestående av många små aktieägare och därför skapas ägarstrukturen via 

aktiemarknaden genom börsen. Ägarna i denna ägarstruktur har en mycket liten påverkan 

genom sina röstandelar då de inte har en betydande andel och kan således inte påverka beslut. 

Individuellt storägande består av ägargrupper och storkapitalister. Det kan vara privatpersoner 

med mycket kapital som har en betydande andel av röstandelarna och därför har en påverkan 
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Figur 7: Diagram med antal citat per årsredovisning med olika ägarstrukturer i trädet ”Företaget”. 
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på företagens beslut. Den tredje och sista ägarstrukturen är institutionellt ägande som består 

av ägare som är försäkringsbolag, fonder, självständiga stiftelser och investmentbolag. 

Av de 28 företag vi har undersökt i denna studie visas det nedan hur många av varje typ av 

ägarstruktur som kunde påvisas vid de olika årtalen. Vid år 2005 var det anonyma ägandet 

vanligast, vilket sedan ändrades till år 2013 då institutionellt ägande var vanligast. Denna 

skillnad är ytterst påtaglig vid läsning av figur 7. En anledning till denna skillnad kan vara 

oroligheter på aktiemarknaden har påverkat intressenternas incitament att investera i aktier 

och i egna bolag enligt individuell storägande. Istället har de börjat investera i fonder 

exempelvis via institutionellt ägande som inte är lika riskfyllt. 

 

 

 

Nästa diagram, som visas nedan, visar genomsnittet av presenterade risker i årsredovisningen 

i kombination med ägarstrukturen. Vid år 2013 var det anonyma ägandet som uppvisade mest 

risker i genomsnitt medan det individuella ägandet påvisade mest risker vid år 2009. 

Observera dock att det därefter är väldigt jämt vilka andra ägarstrukturer som påvisade mest 

risker under år 2009. Ett rimligt antagande till varför den stora ökningen av antal redovisade 

risker och osäkerhetsfaktorer vid anonymt ägande är att åren efter finanskrisen fanns det krav 

från aktieägarna som ville mer information om risker och osäkerhetsfaktorer. Vid år 2005 var 

det den institutionella ägarstrukturen som beskrev mest risker i årsredovisnigen, men det var 

väldigt jämt fördelat mellan ägarstrukturerna under år 2005. Det kan noteras att samtliga 

ägarstrukturer rapporterar fler risker år för år med ett undantag för institutionell 

ägandestruktur mellan år 2005 och 2009.  
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Figur 8: Diagram med antal ägarstruktur årsvis.  
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Figur 10 som visas nedan presenteras samma samband som ovanstående figur fast istället för 

risker är faktorn osäkerhetsfaktorer. Under år 2013 påvisades att majoriteten av de högsta 

staplarna med redovisade osäkerhetsfaktorer fanns under detta år, med små skillnader med 

ägarstrukturerna. År 2009 var jämnt mellan alla ägarstrukturer, men individuell/institutionell 

ägande beskrev dock flest osäkerhetsfaktorer detta år. År 2005 var de det institutionella 

ägandet som redovisade flest osäkerhetsfaktorer. Lägg märke till att antalet risker var högre 

än antalet osäkerhetsfaktorer. Detta kan bero på att risker generellt är lättare att definiera än 

osäkerhetsfaktorer, dessutom hör begreppen oftast ihop och är därför svåra att urskilja från 

varandra. I figuren kan det ses att varje ägarstruktur har olika utvecklingar på antal visade 

osäkerhetsfaktorer i genomsnitt. I det stora hela kan det ses som att utvecklingen med antal 

redovisade osäkerhetsfaktorer följer utvecklingen med antal redovisade risker (se figur 8). 
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Figur 9: Diagram med vilken typ av ägandestruktur i kombination med antal risker i genomsnitt. 

Figur 10: Vilken typ av ägandestruktur i kombination med antal osäkerhetsfaktorer i genomsnitt.  
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I diagrammet som kan ses nedan, figur 11, visas genomsnittet i risker i den vertikala axeln 

och hur mycket den största ägaren har av röstandelarna i procent i den horisontella axeln. Vid 

de två sista intervallerna, det vill säga 60-74 % och 75-89 %, framkom det väldigt få 

ägarstrukturer där en ägare hade en så stor ägarandel, vilket kan vara en av anledningarna till 

varför de har ett mycket högre genomsnitt i antal risker än de andra intervallerna. Vid 

intervallet 0-14 % fanns det i genomsnitt 5,7 ägarstrukturer som hade sin största ägare inom 

detta intervall. För 15-29 % var siffran istället 13,7 samt vid intervallet 30-44 % var den 5,7. 

Inom intervallet 45-59 % fanns endast en ägarstruktur där den största ägaren placerades inom 

intervallet vid år 2009. År 2013 hade ett högre genomsnitt av antal risker desto mindre den 

största ägaren hade i röstandelar, med undantag i intervallet 60-74 %, anledningarna till detta 

har påpekats tidigare i stycket. År 2009 hade istället ett högre genomsnitt av antal risker ju 

mer den största ägaren har i röstandelar, med en liten svacka vid intervallet 60-74 %. År 2009 

fanns det inte heller någon ägare med andelen 45-59 % av röstandelarna och har följaktligen 

ingen stapel där. Den jämnaste utvecklingen av antal röster i genomsnitt har år 2005 som har 

ökat i antal risker för varje år. Vid år 2005 har det inte funnits någon ägastruktur där den 

störste ägaren har 45-59 % av röstandelarna och har således inte heller någon stapel i 

diagrammet. 

 

I och med att den anonyma ägarstrukturen innehöll så många små aktieägare framkom denna 

ägarstruktur i intervallet 0-14 % och även en del i intervallet 15-29 %. Intervallerna följer 

utvecklingen som tidigare visade sig i figur 8 angående antal uppvisade risker i 

årsredovisningen. Således kan samma sorts koppling göras till varför dessa intervall med dess 

staplar har det utseende som det har. 
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Figur 11: Den största ägaren i kombination med antal visade risker i genomsnitt.  
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När vi tittar på samma samband fast med osäkerhetsfaktorer och vad den största ägaren har i 

röstandelar kan vi se att den följer samma utveckling som figur 11 (se ovan). Den har en 

stadig utveckling och har ingen stapel vid intervallet 45-59% vid år 2005 och 2009. 

 

När vi ser på vilken typ av risk som är vanligast så är det finansiell risk som påvisas mest 

oavsett ägarstruktur. Därefter kommer operativa risker, därefter marknadsrisker, strategiska 

risker och egenmaktsrisker kommer sedan på en jämn tredjeplats. Oavsett vilken sorts risk 

som undersöks är det jämt i antal med respektive ägarstruktur. Varför finansiella risker 

uppkommer mest kan förklaras genom att de historiskt sett framkommit konsekvent i 

årsredovisningarna. De övriga riskerna har fått sitt fäste på senare år och därför ser vi stor 

skillnad mellan kategoriseringarna av risker under år 2005, år 2009 och år 2013. 

 

Oavsett vilken ägarstruktur som företagen hade var det osäkerhetsfaktorn ”felaktigheter i 

årsredovisningen” som påvisades mest med genomsnitt på 0,8 till 1,0 beroende på 

ägarstruktur. Genomsnittet på resterande typer av osäkerhetsfaktorer var lågt. Efter 

”felaktigheter i årsredovisningen” var det osäkerheten kring marknaden gällande konjunkturer 

som var högst (genomsnitt på 0,3 till 0,6 beroende på ägarstruktur). Dessa två 

osäkerhetsfaktorer är en osäkerhet för alla företag oavsett bransch och storlek. Att 

”felaktigheter i årsredovisningen” nästan alltid förekommer är för att den ingår i 

revisionsberättelsen i årsredovisningen som har syftet att säkerställa årsredovisningen. 

 

I nästa diagram, figur 12, valde vi ut de företag och årtal där en stor betydelsefull förändring 

hade skett i ägarstrukturen från ett undersökningsår till ett annat. Beijer Alma gick från ett 

individuellt storägande år 2009 till ett anonymt ägande år 2013, antal redovisade risker ökade 

med 11 % i jämförelse med snittökningen i antal risker på alla företag som var 28 %. 

Lagercrantz gick från ett anonymt ägande år 2005 till ett individuellt storägande år 2009 och 

hade ingen ökning på redovisade risker. Alltså 0 % i jämförelse med snittet med alla företag 

på 27 %. Beijer Ref gick från ett individuellt storägande år 2005 till ett institutionellt ägande 

år 2009 och hade en ökning i antalet redovisade risker som uppgick till 43 % i jämförelse med 

snittet på alla företag som var 27 %. A-Com gick från ett anonymt ägande år 2009 till ett 

institutionellt ägande år 2013, antalet redovisade risker ökade med 33 % i jämförelse med 

snittökningen på alla företag som var 28 %. Hemtex gick från ett anonymt ägande år 2005 till 

ett institutionellt ägande år 2009 och hade en ökning i antalet redovisade risker med 56 % i 

jämförelse med snittet på alla företag som var 27 %. En vidare diskussion samt analys till 



 

49 
 

varför förändringarna av ägarstruktur kan ha påverkat antalet redovisade risker kommer i 

avsnittet 6.1.1 ”Förändringar i ägarstrukturer”. 
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Figur 12: Ägarstrukturer som har förändrats från ett undersökningsår till ett annat.  
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6. Analys 

6.1 Ägarstrukturerna 

I figur 8 visades det hur många av de olika ägarstrukturerna som fanns under de tre årtalen vi 

valde att utföra undersökningen på. Förändringarna som har skett beror på att företagens olika 

ägarstrukturer har förändrats och företagens ägarstrukturer har därmed fått en annan 

definition. Vad som kan utläsas av figuren är att samtliga ägarstrukturer minskar till antalet 

förutom institutionellt ägda företag som har ökat varje undersökningsår. En orsak till denna 

utveckling kan vara att finanskrisen bidrog med oroligheter på marknaden. Finanskrisen har 

då resulterat i att antalet anonymt ägda och individuellt storägda företag har minskat på grund 

av att oroligheterna har gett större osäkerhet för ägarna. Istället har institutionella 

ägarstrukturer ökat vilket kan förklaras genom att det blir mindre riskfyllt att köpa exempelvis 

fonder än att äga aktier eller att äga ett företag. Det kan också ses att individuellt storägande 

inte är lika tydlig i utseendet som de andra ägarstrukturerna. Företag med ägarstrukturer som 

överensstämmer med individuellt storägande verkar inte vara lika vanlig form av ägande idag 

för publika aktiebolag. Därför kan det vara så att sedan Gletes (1987) teori skapades har 

ägarstrukturernas utseende förändrats, speciellt gällande individuellt storägande. Anledningen 

till det kan vara att omgivningens förändringar har försvårat existensen av så pass stora 

individuella ägare i publika aktiebolag. Exempelvis har konkurrensen bland publika 

aktiebolag blivit allt hårdare, det har blivit fler samt mer komplicerade regelverk och det är 

troligen dyrare att starta ett publikt företag idag än vid år 1987 när Gletes teori uppkom. 

Istället har institutionell ägarstruktur ökat och dessutom har aktieägare med institutionellt 

ägande också ökat bland de andra ägarstrukturerna. Men eftersom att aktiemarknaden idag har 

stabiliserats kan möjligtvis anonyma ägarstrukturer öka igen om aktieägare är villiga att ta 

risken att investera, denna ökning skulle möjligtvis kunna ses i nästa årsredovisning som i vårt 

fall skulle vara år 2017. 

 

Påverkan av hur stor den största ägaren är i samband med hur många risker och 

osäkerhetsfaktorer som rapporteras i årsredovisningen visas i figur 10. Genom att de 

ägarstrukturer vars största ägare hade mer än 45 % av rösterna var så pass få till antalet kunde 

inte några slutsatser göras gällande siffrorna om dessa ägarstrukturer. Återigen med det som 

har sagts i ovanstående stycke, kan det ses i undersökningen att det blir allt mer ovanligt med 

en aktieägare som äger mer än 45 % av rösterna i publika aktiebolag. De företag där den 

största ägaren har mellan 0-14 % eller 15-29 % av rösterna har ökat mest i antal risker per 
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årsredovisning av de kvarstående intervallerna. Vilket passar in med Mokhtar och Mellet 

(2013) teoretiska påstående om agentteorin och att företag med många mindre ägare har större 

krav på sig från sina intressenter att dela med sig av mer information. Detta för att 

intressenterna inte kan samla in den informationen själva. Mokhtar och Mellet (2013) kunde 

inte påvisa detta samband i sin undersökning, men det kunde delvis konstanteras i denna 

studie. Skillnaden mellan resultaten kan bero på att undersökningsperioden som Mokhtar och 

Mellet (2013) hade var under en tidigare undersökningsperiod. Utöver det Mokhtar och 

Mellet (2013) skriver om anonym ägarstruktur, som även Broberg, Tagesson och Collin 

(2009) beskriver, är att anonym ägarstruktur har högre förväntningar som de behövs infrias 

om informationen av risker och osäkerhetsfaktorer i årsredovisningarna till deras aktieägare. 

 

Genom denna studie går det inte att klarlägga om företagen tar med samtliga risker och 

osäkerhetsfaktorer som regelverken kräver att de tar med. För att kunna se om företagen 

verkligen rapporterar om alla sina väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer skulle en djupare 

studie behövas göra som undersöker djupare i företagen. Följaktligen är det inte omöjligt att 

det finns en informationsasymmetri inom företagen i denna studie enligt Probohudono, Tower 

och Rusmin (2013). Investerarna och aktieägarna måste därmed vara medvetna om att all 

information de kräver att företagen skall ge ut kanske inte finns med i årsredovisningen och 

därmed kan en informationsasymmetri existera. Utseendet på ägarstrukturen kan därför 

påverka hur mycket som lämnas ut i årsredovisningarna angående risker och 

osäkerhetsfaktorer då det kan finnas fall där chefer samt ledning äger en viss andel av rösterna 

i företaget och är således inte villiga att lämna ut informationen. 

 

6.1.1 Förändring i ägarstruktur 

I figur 12 visas de företag vars ägarstruktur har förändrats under den undersökta tidsperioden 

samt hur många antal risker de beskriver i sina årsredovisningar. Det första företaget är Beijer 

Alma som har gått från en individuell ägarstruktur år 2009 till en anonym ägarstruktur år 

2013. Antal redovisade risker har i snitt ökat med 28 % men Beijer Almas ökade endast med 

11 %. Detta visar att deras ökning var mindre trots att anonyma ägarstrukturer borde påvisa 

flest risker av alla ägarstrukturer. Därför är det intressant att Beijer Alma som har bytt 

ägarstruktur till anonym ägarstruktur inte har haft en större ökning än 11 %. En möjlig 

förklaring till detta kan vara att förändringen har gjorts nyligen och företaget har således inte 

hunnit anpassa till övriga företag genom den imiterande isomorfism. Då de inte har hunnit 
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genomföra denna process att härma andra företag sticker de därför ut i jämförelse med övriga 

företag vid utvecklingen av rapporterade risker. 

 

Den andra stapeln visar företaget Lagercrantz som gick från en anonym ägarstruktur år 2005 

till en individuell ägarstruktur år 2009. Ökningen av redovisade risker har i snitt varit 27 % 

men Lagercrantz varken ökade eller minskade antal redovisade risker i årsredovisningen. Att 

ingen ökning har skett kan kopplas till agentteorin genom att individuell ägarstruktur inte 

behöver dela med sig av lika mycket information som andra ägarstrukturer då de som behöver 

informationen agerar inom företagets organisation enligt Chau och Gray (2002). Denna 

ägarstruktur har inte lika starkt incitament att ge ut information om risker och 

osäkerhetsfaktorer då trycket av aktieägarnas och andra intressenters förväntningar inte är lika 

höga. Om Lagercrantz skulle minska antalet redovisade risker när de bytte till en individuell 

ägarstruktur skulle kunna ge negativa konsekvenser då intressenter hade kunnat ifrågasätta 

företagets legitimitet. Även om företaget har bytt ägarstruktur så innebär det inte att antal 

redovisade risker har eliminerats. Av dessa anledningar har troligen resulterat i att 

Lagercrantz varken minskat eller ökat i antal redovisade risker. 

 

Den tredje stapeln visar företaget Beijer Ref som har gått från en individuell ägarstruktur vid 

år 2005 till en institutionell ägarstruktur år 2009. Ökningen av redovisade risker har i snitt 

varit 27 % medan Beijer Refs ökade med 43 %. Denna ökning av redovisade risker kan 

kopplas samman med ovanstående stycke, denna gång har processen varit omvänd. När den 

individuella ägarstrukturen med få och stora aktieägare förändras till en institutionell 

ägarstruktur sker en stor förändring. I den institutionella ägarstrukturen fanns aktieägarna 

istället utanför företaget och hade inte informationen längre på samma sätt som den 

individuella ägarstrukturen, därför skapades det plötsligt ett högt tryck på företaget från 

aktieägarna och andra intressenter att redovisa fler risker och osäkerhetsfaktorer i 

årsredovisningen. Av denna anledning stämmer även detta överens med agentteorin (Chau & 

Gray, 2002). 

 

Den fjärde stapeln visar företaget A-Com som har gått från en anonym ägarstruktur år 2009 

till en institutionell ägarstruktur år 2013. Ökningen av redovisade risker har i snitt varit 28 % 

men A-Com har ökat 33 %. Eftersom att båda ägarstrukturerna har höga förväntningar samt 

krav från intressenter i rapporteringen av risker och osäkerhetsfaktorer är denna ökning rimlig 

eftersom det skedde en generell ökning av redovisade risker i samtliga företag. I och med att 
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A-Com följer utvecklingen av ökade redovisade risker härmar A-Com de andra företagen 

genom imiterande isomorfism och skapar således legitimitet mot sina intressenter genom att 

de följer utvecklingen. Om de inte skulle följa utvecklingen av ökade redovisade risker skulle 

intressenterna kunna ifrågasätta legitimiteten. När företagets legitimitet blir ifrågasatt eller 

förlorad vill inte längre intressenter investera i företaget och i slutändan kan företagets 

verksamhet påverkas. 

 

Den femte stapeln visar företaget Hemtex som har gått från en anonym ägarstruktur år 2005 

till en institutionell ägarstruktur år 2009. I snitt har redovisade risker ökat med 27 % men 

Hemtex ökade med 56 %. Samma förändring har alltså skett hos Hemtex som hos A-Com i 

ägarstrukturen. Hemtex har däremot gjort en betydlig ökning i jämförande med den generella 

ökningen. Detta kan vara på grund av att omgivningen har förändrats enligt institutionell teori 

då finanskrisen inträffade år 2007 som var mellan år 2005 och år 2009 då förändringen av 

ägarstrukturen skedde. Kombinationen med förändringen av ägarstrukturen och finanskrisen 

som påverkade omgivningen kan ha gett högt tryck på företaget att redovisa fler risker och 

resulterade därför i att Hemtex ökade antalet redovisade risker med 56 % i jämförelse med 

genomsnittet som var 27 %. Förändringarna genom finanskrisen och ägarstrukturen kan ha 

gjort aktieägarna osäkra och krävt mer information om risker samt osäkerhetsfaktorer under 

denna tidsperiod i jämförelse med A-Com. Detta i enlighet med att företaget ska bevisa sin 

legitimitet med den förändrade ägarstrukturen samt med finanskrisen som oroar, därför sker 

denna utveckling av redovisade risker för Hemtex. 

 

6.2 Begreppen risker och osäkerhetsfaktorer 

Under studiens gång var det första som kunde konstanteras var att begreppen risker och 

osäkerhetsfaktorer var svåra att urskilja. Även om begreppen definieras olika är de svåra att 

hålla i sär när de beskrivs i årsredovisningarna. Det kan på så vis bli svårt att separera dem 

och kategorisera dem olika då en faktor kan vara en risk såväl som en osäkerhetsfaktor. 

Problematiken med att skilja dem åt gjorde kategoriseringen svårare i undersökningen. Risker 

var dock betydligt bättre kategoriserade i årsredovisningarna än vad osäkerhetsfaktorer var, 

det kan även ses i teorin då det fanns få exempel av osäkerhetsfaktorer från Hamberg (2000) 

men desto fler exempel av olika typer av risker från exempelvis Linsley och Shrives (2006) 

samt Probohudono, Tower och Rusmin (2012). Av denna anledning skulle det behövas 

ytterligare regler kring vad som skall benämnas som en risk och som en osäkerhetsfaktor för 

att inte förvirra läsaren av årsredovisningen. En annan problematik med regelverken idag 
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gällande IFRS och ÅRL är att ”väsentliga” risker och osäkerhetsfaktorer skall tas upp i 

årsredovisningen. Eftersom att ordet väsentlig inte definieras eller förklaras kan det leda till 

om vad som anses vara en väsentlig risk och osäkerhetsfaktor för ett företag. De som är inom 

företaget kan ha en uppfattning om vad en väsentlig risk är medan intressenter har en annan 

uppfattning om vad som bör tas med i årsredovisningen. På grund av detta kan det skapas 

olika krav på informationen om risker och osäkerhetsfaktorer då olika parter har olika 

uppfattningar om vad som är väsentligt. Om ordet ”väsentlig” skulle förtydligas genom 

regelverk, regler, lagar eller redovisningsprinciper skulle det öka den tvingande 

isomorfismens existens och därmed tvinga företagen att anpassa sig till de nya kraven samt 

minska risken för tolkningen av väsentlighet. 

 

I samtliga årsredovisningar kan det ses att hur risker och osäkerhetsfaktorer definierades samt 

sättet de beskrevs på var väldigt likartade, även kategoriseringarna av riskerna. Det kan det 

tyda på att den imiterande isomorfismen existerar eftersom organisationer härmar varandra 

gällande definition och kategorisering. I detta fall kan det ses som att de härmar varandra för 

att se hur mycket som krävs för de framgångsrika företagen gällande information om risker 

och osäkerhetsfaktorer för att inte bryta mot regelverk och lagar. Samtidigt måste företagen 

ange tillräckligt mycket information för att tillfredsställa aktieägarna inom företagets 

ägarstruktur samt andra intressenter för att uppnå till deras förväntningar och krav samt 

legitimitet. Således sker den imiterande isomorfismen i detta avseende gällande exakta 

definitioner av en risk och osäkerhetsfaktor samt beskrivningen av dem. 

 

6.3 Redovisningen av risker och osäkerhetsfaktorer 

Respektive företag beskriver i varje årsredovisning sina risker, hur de hanteras och processen 

för att minska riskerna, flest var beskrivna i årsredovisningarna ifrån år 2013. Vi kan inte se 

något samband utifrån figur 5 där ägarstrukturerna påverkar antal beskrivna citat gällande 

risker och osäkerhetsfaktorer i samtliga underkategorier. I de ägarstrukturer som har något fler 

citat om risker och osäkerhetsfaktorer har även fler citat gällande hur dessa hanteras. Det är 

dock marginella skillnader och av denna anledning kan inga vidare slutsatser göras i detta 

avseende mellan ägarstrukturerna. Däremot kan antalet beskrivna citat i underkategorierna i 

trädet ”Risker och osäkerhetsfaktorer” kopplas samman med imiterande isomorfism. För att 

företagen skall anses vara legitima mot sina intressenter samt inte sticka ut från mängden på 

ett negativt sätt härmar de varandra. Detta görs för att se hur mycket risker och 

osäkerhetsfaktorer som måste beskrivas i årsredovisningen för att leva upp till intressenternas 
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krav och förväntningar. Av denna anledning härmar företagen varandra i denna situation i den 

icke-finansiella delen i årsredovisningen angående risker och osäkerhetsfaktorer, hur de 

hanteras samt processen för att eliminera eller minska effekten av risken eller 

osäkerhetsfaktorn. 

 

Från år 2005 till år 2013 har samtliga ägarstrukturer ökat i både antalet redovisade risker och 

osäkerhetsfaktorer. Denna ökning kan förklaras med hjälp av institutionell teori genom att 

omgivningen påverkar organisationerna också genom nyinstitutionell teori gällande 

legitimitet och imiterande isomorfism där företagen härmar för att inte avvika från 

utvecklingen samt tvingande isomorfism där regelverk såsom IFRS som uppkom år 2005. 

Omgivningen har förändrats på så sätt att intressenternas förväntningar och krav på 

information har ökat eftersom finanskrisen gjorde dem osäkra på sina investeringar. Eftersom 

förväntningarna och kraven har förändrats under en så pass lång tid kan nya normer ha 

skapats om vad som är acceptabelt att ange i sina årsredovisningar angående risker och 

osäkerhetsfaktorer. Företag har därför blivit tvungna att följa de nya förväntningarna, kraven 

och normerna som har skapats för att inte förlora legitimitet mot sina intressenter. Om denna 

legitimitet skulle gå förlorad kan företagen inte skapa trovärdighet för sin verksamhet och 

förlorar då investerare. Vid år 2005 började även regelverket IFRS gälla för börsnoterade 

företag. Under tidsperioden för denna undersökning har regelverket utvecklats i kombination 

med att andra regelverk utomlands påverkat företagen genom den tvingande isomorfismen. 

Även om IFRS började gälla år 2005 kan dess effekter gradvis öka samt påverka företagen 

fram till år 2013. Andra lagar och regler kan ha uppkommit under denna tidsperiod kan också 

ha gett effekt på företagen. Sammanfattningsvis med alla dessa utvecklingar inom olika 

områden skapas även en påverkan genom imiterande isomorfism för att företagen känner att 

de måste följa utvecklingen för att inte sticka ut från mängden på ett negativt sätt samt anses 

omoderna. 

 

I figur 9 och 10 sker den tydligaste ökningen för företag med anonym ägarstruktur mellan år 

2009 och år 2013 där en stor ökning har skett av antalet redovisade risker samt 

osäkerhetsfaktorer. Ökningen kan vara ett resultat av en turbulent aktiemarknad och kraven 

från aktieägarna har höjts angående redovisningen av risker och osäkerhetsfaktorer i 

årsredovisningen då behovet av information har ökat. Probohudono, Tower och Rusmin 

(2013) poängterar att betydelsen av riskrapportering har ökat efter finanskrisen och således 

har behovet av informationen även ökat. Kraven på informationen kan överensstämma med 
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vad Mokhtar och Mellet (2013) skriver om agentteorin och att företag med många mindre 

ägare har större krav på sig att lämna ut mer information om risker och osäkerhetsfaktorer till 

sina intressenter. Kravet finns eftersom de mindre ägarna ofta inte har tillräckligt med resurser 

för att kunna samla in informationen angående risker och osäkerhetsfaktorer själva. Enligt 

Broberg, Tagesson och Collin (2009) har också företag med anonyma ägarstrukturer högre 

förväntningar på informationen av risker och osäkerhetsfaktorer på grund av bland annat det 

som står ovan. Eftersom dessa ägare inte heller får informationen inifrån företaget är behovet 

högre hos aktieägare inom anonym ägarstruktur att få informationen via årsredovisningen. För 

övriga ägarstrukturer har ingen större förändring skett och således har företagen haft en 

liknande ökning av antal redovisade risker och osäkerhetsfaktorer, därför kan det ses om att 

ägarstrukturen inte påverkar i dessa fall men omgivningen som ägarstrukturerna är 

verksamma inom har skapat en ökning av risker och osäkerhetsfaktorer som kan förklaras 

genom institutionell teori. 

 

Antalet typer av risker och osäkerhetsfaktorer samt hur frekvent de uppkommer i 

årsredovisningarna har ökat från år till år. Främst från år 2009 då det uppkom allt fler olika 

typer av risker som inte togs med i årsredovisningar från år 2005. Därefter fortsatte 

utvecklingen till år 2013. En orsak till denna utveckling kan vara att finanskrisen  

startade år 2007. På grund av finanskrisen som påverkade omgivningen enligt institutionell 

teori resulterade då i att aktieägarna krävde allt mer information om olika typer av risker 

eftersom aktiemarknaden blev osäker. Eftersom det förekom ett antal företagsskandaler under 

denna tidsperiod behövde företagen skapa legitimitet samt trovärdighet mot sina aktieägare att 

de inte skulle ske en konkurs för just deras företag. Finansiella risker har varit grunden för 

riskrapportering och har redovisats under en längre period vilket förklarar varför den är 

överlägset mest rapporterad av alla kategoriseringar av risker. Nedan visas ett citat från 

Investment AB Öresund som beskriver en risk inom kategorin finansiella risker. 

 

”Med kreditrisk avses risken att förlora pengar som en följd av att en låntagare (bank eller 

företag) ej kan fullgöra sina åtaganden. Kreditrisken hanteras genom att risk utan styrelsens 

godkännande enbart får tas mot motparter med hög kreditvärdighet.” Investment AB 

Öresund, år 2013, anonym ägarstruktur. 

 

Gällande osäkerhetsfaktorer är felaktigheter i årsredovisningen mest rapporterad, detta för att 

den ingår i förvaltningsberättelsen och är en standard för den revisor som granskar 
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årsredovisningen. Konjunktur existerar inom omgivningen för varje företag och följaktligen 

finns denna osäkerhet för alla företag och bör anges som en osäkerhet i årsredovisningen. De 

olika typerna av risker och osäkerhetsfaktorer påverkas inte av ägarstrukturen där små 

skillnader ses mellan de olika ägarstrukturerna i undersökningen. Istället kan typerna av 

osäkerhetsfaktorerna kopplas till den imiterande isomorfism där företagen i detta fall härmar 

andra företag angående vilka typer av osäkerhetsfaktorer som bör nämnas i årsredovisningen 

för att inte avvika från övriga företag. 

 

6.4 Skönmålning av risker och osäkerhetsfaktorer samt marknadsföring 

Att skönmålning av risker och osäkerhetsfaktorer samt andra negativa händelser sker i 

årsredovisningar har kunnat påvisas i denna studie. Varför skönmålning existerar kan ha sin 

förklaring i den imiterande isomorfism där företag härmar varandra angående hur de skriver i 

årsredovisningarna, för att företagen känner sig osäkra om hur det bör formuleras. I detta 

avseende kan vi inte se en koppling att företagens ägarstrukturer påverkar mängd eller graden 

av skönmålning utan istället finns den i alla publika aktiebolag. En annan förklaring till 

skönmålning kan vara företagens rädsla att avskräcka intressenter enligt Combes-Thuélin, 

Henneron och Touron (2006) när negativa händelser beskrivs läggs istället fokus på hur risker 

samt osäkerhetsfaktorer hanteras. Även Hatch (2002) beskriver scenariot med skönmålning 

och dess konsekvenser. Genom att skönmåla och ge en positiv bild till intressenter finns 

samtidigt risken att den bild som visas inte överensstämmer med verkligheten. Även om 

företagen vill skönmåla kan de inte gå för långt ifrån verkligheten, för att om bilden inte 

längre överensstämmer med företaget kan de förlora legitimiteten om de blir påkomna av sina 

intressenter. Nedan visas ett exempel på där de skönmålar en risk, i detta fall konkurrens, 

genom att de säger att de inte ser något ”orosmoln”. 

 

“Påverkas ni av den ökade konkurrensen? Konkurrensen blir hårdare och hårdare, men vi 

ser det inte som något orosmoln. Än så länge finns det plats för alla. Konkurrensen sporrar 

oss även att hålla stringens i vår organisation. Vi måste se till att vi är ytterligare lite bättre.” 

Clas Ohlson AB, år 2005, individuellt storägande. 

 

I figur 7 visas hur många citat som finns med i årsredovisningarna utifrån “trädets” 

underkategorier och i figuren finns vissa skillnader. I figuren visas det att institutionella 

ägarstrukturer har flest citat per årsredovisning gällande marknadsföring i samband med 

beskrivning av risker. Anledningen till att denna ägarstruktur marknadsför sig mest kan bero 
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på att en institutionell ägarstruktur består av investmentbolag, fondbolag och 

försäkringsbolag. Institutionell ägarstruktur har ett starkare incitament till att marknadsföra 

sig då deras investeringar sker via företaget som de säljer till kunder genom fonder, 

försäkringar med mera. Således finns ett högre egenintresse i att deras investeringar blir 

framgångsrika genom olika aktiebolag då de måste ha lönsamhet genom sitt företag samt 

lyckas marknadsföra sig till kunder. Citatet nedan visar på ett exempel på ett citat med 

marknadsföring där de argumenterar för aktieägare att ta risken att investera i deras företag. 

 

“Som aktieägare i Feelgood är du med och investerar i en verksamhet med långsiktig 

potential och många vinnare. Om Feelgood tillvaratar sina affärsmöjligheter på ett bra sätt 

sparar kunderna pengar och får mer attraktiva arbetsplatser med god arbetsmiljö och 

friskare medarbetare. Enskilda människor får hjälp till bättre hälsa och aktieägarna kan få 

god avkastning på sin investering.” Feelgood Svenska AB, år 2013, institutionell 

ägandestruktur. 

 

Att använda årsredovisningen till marknadsföring, som citatet ovan, har blivit ett ytterligare 

sätt att sprida information på enligt Hassan & Uddin (2011). Möjligheten att kunna utnyttja 

årsredovisningen till att marknadsföra företaget i har företagen i denna studie gjort vilket kan 

ses i ökningen av antal citat gällande marknadsföring i samband med risker och 

osäkerhetsfaktorer mellan år 2009 och år 2013 där det ökade kraftigt. Årsredovisningen år 

2013 har i jämförelse med år 2005 förändrats på så sätt att marknadsföringen har en större 

betydelse för att företagen skall lyckas med sin verksamhet, företagen såg därför möjligheten 

att ta in detta i årsredovisningen i samband med risker samt osäkerhetsfaktorer. 

Årsredovisningen har även förändrats från år 2005 då syftet med årsredovisningen har skiftat 

från att vara riktade mot kreditgivare och aktieägare till att andra intressenter samt 

allmänheten tar del av årsredovisningen. Det kan påvisa ytterligare anledning till varför 

marknadsföring i samband med risker har ökat fram till år 2013. När marknadsföring i 

årsredovisningarna ökade spreds det mellan företagen genom den imiterande isomorfismen då 

andra företag kunde se att detta var möjligt att genomföra i sina egna årsredovisningar. 

 

6.5 Nya påverkande faktorer 

Vid år 2005 anade vissa företag att lågkonjunktur skulle kunna ske enligt citaten från 

årsredovisningarna. År 2009 hade finanskrisen brutit ut och företagen kunde konstantera dess 

påverkan. Att företagen nämner finanskrisen kan vara för att det är en del av företagens 
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omgivning som de agerar inom och således påverkar företagen enligt institutionell teori. Dock 

kan det tolkas som att det även finns andra anledningar till varför detta beskrivs i 

årsredovisningarna än finanskrisens existens. Om de inte skulle beskriva finanskrisen i 

årsredovisningarna skulle risken finnas att de inte ansågs vara legitima och ärliga om 

finanskrisens existens samt påverkan mot sina intressenter. En annan tolkning som kan göras 

är att finanskrisen ses som en ursäkt till dåliga resultat i företagen och lugnar därmed 

intressenterna med att nedgång ni resultatet endast är tillfällig. Eller så beskrivs finanskrisen i 

deras årsredovisningar då den kan placeras som en reducerbar osäkerhetsfaktor. Oavsett 

vilken anledning skapade finanskrisen konsekvenser på olika sätt, både för företagen i sig 

men också för omgivningen som de är verksamma inom. Även om finanskrisen var över vid 

år 2013 var det flera företag som fortfarande hade med citat om finanskrisen i 

årsredovisningen, vilket tyder på att effekterna av finanskrisen inte tog slut i samband med att 

krisen tog slut. Nedan finns ett exempel på ett citat om finanskrisen. 

 

“Stigande arbetslöshet och bankernas fortsatt svaga utlåningsvilja gör att framtiden i den 

reala ekonomin kan bedömas som osäker och möjligen har vi mer negativa nyheter att 

vänta.” Havsfrun Investment AB, år 2009, individuellt storägande. 

 

En annan ny påverkande faktor som har framkommit under år 2013 i en del citat är gällande 

företagens hållbarhet. Företagen kan ha lagt märke till att hållbarhet har blivit såväl en 

samhällsfråga som ett hett samtalsämne och de försöker därför vara moderna genom att 

kommentera företagets hållbarhet. Genom att beskriva företagets hållbarhet visar företagen att 

de är beredda på intressenternas förväntningar när dessa skapas. FAR:s (2013) förklaring till 

uppkomsten av nya branschtrender och samhällsförändringar kan ha en effekt på varför 

hållbarhet även har börjat dyka upp i årsredovisningar. Hållbarhet kan därför också ses som 

en uppgående branschtrend. 

 

Diskussioner kring att hållbarhetsredovisning i någon form kommer att bli obligatorisk i 

årsredovisningen har framkommit. Då vissa företag redan beskriver detta blir det inte en lika 

stor förändring för dem om hållbarhetsredovisning skulle bli obligatoriskt och är således 

beredda. Om denna förändring sker kommer det att skapas en tvingande isomorfism då 

företagen måste följa nya regler och således även skapa imiterande isomorfism om hur 

företagen beskriver sin hållbarhet. I citatet nedan beskriver Lammhults Design Group AB om 
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deras hållbarhet. 

 

“Vi ser till miljömässiga, sociala och ekonomiska effekter samt till att minska risker i vår 

egen organisation, våra produkter och i värdekedjan. Samtidigt måste vår produktkvalitet 

alltid uppfylla våra kunders krav och förväntningar.” Lammhults Design Group AB, år 2013, 

institutionell ägarstruktur. 
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7. Slutsats 

Vi kan i några avseenden se att ägarstrukturer till viss del påverkar rapporteringen av risker 

och osäkerhetsfaktorer i årsredovisningen. De olika typerna av risker och osäkerhetsfaktorer 

skiljer sig inte åt beroende på ägarstruktur men däremot kunde en viss skillnad ses på 

mängden redovisade risker och osäkerhetsfaktorer. Aktiebolag med anonym ägarstruktur 

redovisade fler risker under år 2013. Dock var det endast under just 2013 som företag med 

anonyma ägarstrukturer redovisade flest risker, vilket innebär att en senare undersökning 

skulle behövas genomföras för att se om detta är en trend som håller i sig. En annan 

förändring med ägarstrukturerna som vi kan se var att stora aktieägare som ensamma äger 

minst 45 % av rösterna inte är vanligt bland publika aktiebolag. De flesta företagen som har 

sin största aktieägare inom intervallet 15-29 % oavsett år. Vi ser också att ägarstrukturen med 

institutionellt ägande är den som ökade mest, vilket antagligen kan härledas till den oroliga 

aktiemarknaden under och efter finanskrisen. 

 

Eftersom en ökning har skett av redovisade risker oavsett ägarstruktur kan vi se att det är 

något som påverkar det undersökta sambandet. Detta skulle kunna förklaras med hjälp av 

institutionell teori samt isomorfismerna. Rapporteringen av risker samt osäkerhetsfaktorer 

påverkas inte bara av företaget i sig utan även av dess omgivning som därför inverkar i 

sambandet. Intressenterna är en del av omgivningen och deras förväntningar samt krav att 

företagen skall ge ut mer information om risker och osäkerhetsfaktorer samt olika 

kategoriseringar av dessa gav en ökad utveckling av redovisade risker. Denna utveckling var 

främst mellan år 2009 och år 2013 och kan vara en konsekvens av den osäkra aktiemarknaden 

som finanskrisen orsakade. 

 

En av de mest intressanta tabellerna som är med i denna studie var figur 12 där vi kunde se 

vilka specifika företag som har bytt ägarstruktur under tidsperioden. Förändringarna som 

företagen har gjort med sin ägarstruktur skulle kunna förklaras med hjälp av institutionell 

teori, agentteorin och imiterande isomorfism. Figurens resultat kan därför överensstämma 

med teorierna i denna studie och tyder på att redovisade risker påverkas av ägarstrukturen 

genom den omgivning som företaget är verksamt inom. 

 

Problematiken med att särskilja begreppen risker och osäkerhetsfaktorer skulle kunna lösas 

genom mer regelverk, lagar eller redovisningsprinciper. Detta för att det är svårt att 
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kategorisera i årsredovisningen då flera risker och osäkerhetsfaktorer kan placeras i båda 

begreppen. Det blir därför otydligt för såväl läsare, intressenter, aktieägare och företag vad 

som skall vara rätt i kategoriseringen och följaktligen sker den imiterande isomorfismen. 

 

Utifrån citaten i denna studie kunde vi inte urskilja några skillnader i det första trädet med 

”Risker och osäkerhetsfaktorer”, det vill säga om underkategorier är beroende av 

ägarstrukturen. Däremot kunde vi se skillnader i nästa träd vilket var ”Företaget”. Både 

skönmålning samt marknadsföring i samband med risker kunde förklaras på olika sätt varför 

de existerade i årsredovisningen, exempelvis imiterande isomorfism och enligt Hassan och 

Uddins (2011) studie. I detta träd kunde vi se vissa skillnader mellan olika ägarstrukturer, så 

som att institutionell ägarstruktur presenterade flest citat angående marknadsföring i samband 

med risker medan individuell ägarstruktur påvisade flest citat om skönmålning med risker. 

Det ska dock påpekas att dessa skillnader endast bestod av några enstaka citat vilket innebär 

att inga större slutsatser kan dras gällande detta. 

 

I samband med att innehållsanalysen genomfördes kunde det konstateras att mycket av den 

data som samlades in skulle kunna förklaras genom att finanskrisen ägde rum under 

undersökningsperioden. Finanskrisens påverkan på studien blev därför större än vad vi trodde. 

Eftersom det blev en större effekt av finanskrisens påverkan på sambandet mellan 

ägarstrukturen samt rapporteringen av risker och osäkerhetsfaktorer blev det ett allt större 

fokus på finanskrisen under studiens gång. Vi kunde som undersökare inte påverka 

finanskrisens inverkan eftersom vi ville undersöka årsredovisningar över tid och så aktuella 

som möjligt, följaktligen blev undersökningsperioden mellan år 2005 och år 2013. 

 

7.1 Besvarande av frågeställning 

Studiens frågeställning: 

Påverkar olika typer av ägarstrukturer rapporteringen av risker och osäkerhetsfaktorer i 

årsredovisningarna (exempelvis avseendet på mängd och kategorisering)? Och i sådana fall, 

på vilka sätt? 

 

Vi kan inte se några tydliga bevis på att ägarstrukturen påverkar rapporteringen av risker och 

osäkerhetsfaktorer. Dock har vissa delar av studien via citat och diagram visat att det finns 

vissa tendenser och även små skillnader som visar att en viss påverkan finns. Resultatet visar 

till viss del att ägarstrukturens utseende kan påverka risker och osäkerhetsfaktorer i 



 

63 
 

årsredovisningen. Beroende på om de som behöver informationen finns inom eller utanför 

företaget har aktiebolaget nämligen olika höga förväntningar och krav från aktieägare. Om de 

som behöver informationen om risker och osäkerhetsfaktorer finns inom företaget finns inte 

lika högt tryck från andra aktieägare att lämna ut informationen. Om de däremot finns utanför 

företaget skapas ett högt tryck på aktiebolaget att lämna ut informationen till aktieägarna 

angående risker och osäkerhetsfaktorer. Utifrån resultat och analys kan vi därför se tendenser 

till att företag med anonym ägarstruktur redovisar flest risker som då kan bero på att 

aktieägarna är utanför företaget som behöver informationen. Även om det bara är för det sista 

undersökningsåret i vår studie.  

 

Vi kan se att omgivningen har påverkat sambandet då institutionell ägarstruktur har ökat 

genom åren och även att denna ägarstruktur använder sig något mer av marknadsföring i 

samband med risker. Där kan de påverkas av att finanskrisen inträffade som är en del av 

omgivningen och kan förklaras med institutionell teori. Ägarstrukturens påverkan på risker 

och osäkerhetsfaktorer kan därför inte endast förklaras med agentteorin då vi kan se att andra 

bakomliggande faktorer påverkar enligt institutionell teori. 

 

Så slutsatsen som kan dras utifrån analys och diskussioner är att det inte finns några tydliga 

och slutgiltiga resultat som visar att det finns något samband mellan ägarstrukturen och hur 

företagen redovisar risker och osäkerhetsfaktorer. Det vi kan se är att det finns vissa tendenser 

till att ägarstrukturens utseende påverkar vad och hur mycket företagen rapporterar gällande 

risker samt osäkerhetsfaktorer. 

 

7.2 Studiens begränsningar  

Eftersom vi valde att studera problemet genom ett tidsperspektiv för att se förändringar på sikt 

ökade antalet övriga händelser som kan ha påverkat resultatet. Det betyder att det blev svårare 

att urskilja vad det var som påverkade de olika förändringarna i rapporterade risker och 

osäkerhetsfaktorer. Genom att andra händelser som hänt inom företagens omgivning kan ha 

påverkat resultatet och det var därför svårt att få fram tydligt hur ägarstrukturen påverkar. Det 

finns även många andra faktorer som påverkar hur företag redovisar om risker och 

osäkerhetsfaktorer. Exempelvis bransch och storlek som vi har försökt att undvika genom att 

ta ett brett urval med företag från olika branscher, men som ändå kan ha en betydande roll när 

företagen redovisar på olika sätt. Men eftersom att vi ville undersöka kategoriseringar av olika 
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ägarstrukturer kände vi oss tvungna att undersöka företag från båda börslistorna för att kunna 

uppfylla kravet angående kategoriseringar. Dock kan denna aspekt ha ökat den påverkan som 

de olika faktorerna som storlek, bransch och lönsamhet haft på undersökningen. Utifrån denna 

problematik skulle därför en djupare samt bredare undersökning behöva göras om hur 

ägarstrukturens påverkar hur redovisningen av risker och osäkerhetsfaktorer går till.  

 

Genom att vi endast undersökte hur olika typer av ägarstrukturer redovisar blir det delvis svårt 

att dra konkreta slutsatser. Eftersom vi på efterhand märkte att vi inte studerade tillräckligt 

tydligt angående övriga påverkande korrelationer än just mellan ägarstrukturen och hur 

företagen redovisar risker och osäkerhetsfaktorer. På så sätt kan de ses som att analyserna vi 

utför blir något spekulativa angående sambandet eftersom vi inte tydligt kan påpeka att det är 

just är en specifik teori som kan förklara skillnaderna som påträffades i undersökningen.  

 

7.3 Vidare forskning och vårt bidrag 

Likt de flesta tidigare studier fick vi inte fram några tydliga resultat gällande ägarstrukturens 

påverkan på rapporteringen av risker och osäkerhetsfaktorer. För att försöka få fram tydligare 

samband mellan hur de olika ägarstrukturerna påverkar redovisningen gällande risker och 

osäkerhetsfaktorer anser vi att en större undersökning skulle behöva göras. I den framtida 

studien bör undersökare försöka se till att på ett tydligt sätt få fram data som bara påvisar hur 

faktorn ägarstruktur påverkar hur företagen redovisar sina risker och osäkerhetsfaktorer. 

Genom att eliminera faktorer som bransch och storlek bör tydligare slutsatser kunna dras. För 

att lyckas med det i en studie bör författarna se över hur dessa faktorer skulle kunna undvikas 

för att endast få fram ägarstrukturens påverkan. Vidare bör de övriga problem vi haft 

undvikas, som exempelvis att vi inte kunnat koppla olika händelser och skillnader till 

specifika teorier. Det kan genomföras genom att författarna ser över de problem vi har haft 

innan de samlar in sin empiri.  

 

En ytterligare potentiell idé till en vidare forskning av problemet är att utöka 

kategoriseringarna av ägarstrukturen genom att fortsätta använda Gletes teori (1987) i 

kombination med andra kategoriseringar som exempelvis chefsägda företag. En annan idé till 

vidare forskning kan vara en fortsättning av Broberg, Tagesson och Collins (2009) studie. Det 

vore nämligen intressant att undersöka om det finns skillnader på utländska- och svenska 

ägarstrukturer, och då om det finns skillnader mellan dessa i ägarstrukturernas påverkan av 

rapporteringen av risker och osäkerhetsfaktorer. 
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Vi anser bidraget genom denna studie är att vi har kunnat visa att ägarstrukturen har en viss 

påverkan på redovisningen av risker och osäkerhetsfaktorer. Vi har också fortsatt att 

undersöka problemet med hjälp av institutionell teori och agentteori som i Broberg, Tagesson 

och Collins (2009) studie. Vi har även kategoriserat ägarstrukturen enligt Gletes (1987) teori 

som inte kunnat ses i tidigare studier angående ägarstrukturen. Tidigare studier har fokuserat 

mer på en kategorisering av ägarstrukturen genom koncentrerad samt okoncentrerad 

ägarstruktur. Det finns en fortsatt problematik kring ägarstrukturens påverkan då även vi har 

sett att ägarstrukturen skulle kunna ha en inverkan, dock har vi inte sett några tydliga 

samband. Vi har därför bidragit med en fortsatt diskussion och medvetenhet till berörda parter 

angående problemets möjliga existens.  
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